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BOLSAS
O Ibovespa: +0,32% Pontos: 
84.792,70 Máxima de +0,51% : 
84.956 pontos Mínima estável: 
84.525 pontos Volume: 13,5 bi-
lhões Variação em 2018: 10,98% 
Variação no mês: -0,14% Dow 
Jones: feriado nos EUA Pontos: 
-- Nasdaq: feriado nos EUA 
Pontos: -- Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2342 Venda: R$ 3,2347 
Variação: +0,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: +0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2341 Venda: R$ 
3,2347 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1970 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
+0,3% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,62% 
ao ano. - Capital de giro, 10,47% 
ao ano. - Hot money, 1,14% ao 
mês. - CDI, 6,64% ao ano. - Over 
a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA 
Variação: -- - Ouro BM&F (à 
vista) Cotação: 138,600 Variação: 
-0,29%.

Cotação: R$ 3,2420 Variação: 
+0,22% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,2407  Venda: US$ 1,2408  
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0110 Venda: R$ 
4,0130 Variação: +0,3% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0170 Ven-
da: R$ 4,1630 Variação: +0,31%.

+0,18% Pontos: 85.640 Máxi-
ma (pontos): 85.875 Mínima 
(pontos): 85.395. Global 40 
Cotação: 881,285 centavos de 
dólar Variação: -1%.

“Você nunca 
achará o arco-
íris, se você 
estiver olhando 
para baixo “.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

O crescimento do PIB 
em 2018 deverá ser 
de 2,7%, segundo pre-

visão da Instituição Fiscal In-
dependente (IFI) do Senado, 
em relatório mensal apresen-
tado ontem (19). A previsão 
anterior era de 2,3%. O docu-
mento traz atualizações das 
estimativas para curto, médio 
e longo prazos. Além disso, 
segundo o estudo, a amplia-
ção da massa de salários e a 
queda da taxa de juros e do 
comprometimento de renda 
sustentam uma perspectiva 
de aceleração do crescimento 
econômico para este ano.

Os analistas da IFI preveem 
um panorama mais positivo 
para a dívida bruta do go-

Economia do país vai
crescer 2,7% em 2018, prevê 
Instituição Fiscal Independente

verno. Em outubro de 2017, o 
cenário básico apontava que 
a dívida chegaria ao pico de 
93,5% do PIB, em 2025.  Agora, 
sinaliza 86,6%, já em 2023. Ou 
seja, a trajetória de queda do 
indicador dívida/PIB deve se 
iniciar antes do previsto, o que é 
positivo, segundo Felipe Salto, 
diretor-executivo da IFI. “Ativi-
dade econômica melhor, juros 
mais baixos, resultado primário 
mais elevado e antecipação dos 
pagamentos dos créditos do Te-
souro junto ao BNDES ajudam 
a compreender as alterações”, 
afi rmou o economista Felipe 
Salto, diretor-executivo da IFI.

Apesar de um cenário eco-
nômico-fi scal mais favorável 
apresentado no relatório, os 

especialistas lembram que para 
os próximos anos a situação 
ainda é desafi adora, a começar 
pela contenção da trajetória das 
despesas sem comprometer 
o funcionamento da máquina 
pública. Segundo Felipe Salto, 
há risco de não cumprimento 
do teto de gastos previstos 
na Emenda Constitucional 
95/2016 a partir do ano de 2019. 
“São necessárias medidas para 
limites dos gastos obrigatórios, 
notadamente com pessoal e 
previdenciários. O risco de não 
se cumprir o teto de gastos é 
elevado. Espero que ocorra 
algum avanço na reforma da 
Previdência, ainda não seja a 
que está em negociação atual-
mente”, advertiu.

A ampliação da massa de salários e a queda da taxa de juros e do comprometimento de renda 

sustentam uma perspectiva de aceleração do crescimento econômico para este ano.

O Relatório de Acompa-
nhamento Fiscal (RAF) é a 
principal publicação da IFI, 
cuja missão é analisar o cum-
primento das metas fi scais, 
a evolução dos indicadores 

econômicos e das contas pú-
blicas. Além disso, estão entre 
as suas atribuições a elaboração 
de cenários prospectivos e a 
avaliação dos efeitos fi scais das 
ações do Estado. As próximas 

edições do RAF têm previsão 
de publicação para 12 de 
março e 9 de abril. o número 
ofi cial do PIB de 2017 será 
divulgado pelo governo em 1º 
de março (Ag.Senado).

As vagas abertas pela indús-
tria de transformação paulista 
no primeiro mês deste ano 
foram quase quatro vezes 
superiores à média registrada 
nos meses de janeiro nos cinco 
anos anteriores. O saldo de 
admissões somou 10,5 mil em-
pregos, enquanto a média nesse 
período entre 2005 e 2017 havia 
atingido 2,8 mil. Esse foi o me-
lhor desempenho já obtido em 
um mês de janeiro desde 2012, 
segundo a Pesquisa de Nível de 
Emprego da Fiesp/Ciesp.

No entanto, comparado a de-
zembro último, houve pequena 
elevação de apenas 0,5%. Esse 
aumento nas contratações foi 
puxado, principalmente, pelo 
setor de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, com a 
oferta de 2.939 postos, seguido 
de confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios, com 2.123, 
e produtos de minerais não me-
tálicos, com 1.426. De um total 
de 22 setores pesquisados, 16 
ampliaram o quadro de pessoal. 
Entre as empresas que efetua-
ram cortes estão as dos setores 
de produtos químicos (694), 
de produtos de madeira (273) 
e de impressão e reprodução 
de gravações (155).

Para o segundo vice-presi-
dente da Fiesp, José Ricardo 
Roriz Coelho, esse resultado 
“demonstra a consistência 

As contratações foram 

puxadas pelo setor de

veículos automotores.

O ministro das Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes, reiterou a 
disposição do Brasil em manter 
abertas as portas aos refugiados. 
A declaração foi feita ontem 
(19), durante a abertura da 
Reunião de Consulta da América 
Latina e do Caribe como Contri-
buição para o Pacto Global sobre 
Refugiados. “Vivemos num país 
construído em grande parte com 
gente do mundo inteiro. Muitos 
vieram voluntariamente, mas 
muitos vieram forçados”, disse 
o ministro.

Para ele, a resposta do Brasil 
ao drama dos refugiados, em 
especial no caso dos venezue-
lanos, tem sido um “estrito 
cumprimento” das obrigações 
do país. “O presidente Temer 
vem mobilizando o governo 
para regularizar a situação dos 
venezuelanos. “O Brasil jamais 
fechará suas portas”, disse o 
ministro, acrescentando que tem 
como expectativa que as reuni-
ões do grupo contribuam para a 
defi nição de um pacto global para 
lidar com a situação que atinge 
diversas partes do mundo.

Também presente na abertura 
do encontro, o Alto Comissá-
rio das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), Filippo 
Grandi, defendeu a inclusão 
de refugiados nos programas 
sociais desenvolvidos pelos 
países que integram o grupo. 

Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes.

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem 
(19) que a reforma da Previ-
dência é “prioridade número 
um”, mesmo com a intervenção 
federal na segurança do Rio de 
Janeiro. “Evidentemente que, 
se as lideranças do Congresso 
concluírem que a reforma da 
Previdência tem voto sufi ciente 
para ser aprovada, a ideia, 
inclusive já anunciada pelo 
presidente da República, é 
tomar uma medida que viabi-
lize a votação da Previdência, 
atendidos todos os requisitos 
da Constituição”.

Meirelles disse ainda que 
o governo não trabalha com 
um plano B. “Acho que antes 
de se defi nir o número de 
votos e se é possível aprovar, 
acho que não cabe fi carmos 
discutindo planos B, porque 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guterres, 
afi rmou ontem (19) que a atual 
situação da Venezuela é um 
“grande fator de preocupação” 
e lamentou que não parece 
ser possível conseguir uma 
solução a curto prazo. “Nos 
preocupa muito que não haja 
acordo político na Venezuela 
e que a situação não tenha um 
horizonte de solução a curto 
prazo”, disse, durante uma 
entrevista coletiva realizada 
na Universidade de Lisboa, 
após a cerimônia na qual lhe 
foi atribuído o título de doutor 
honoris causa da instituição.

Guterres lembrou que nos 
últimos meses houve um 
“aumento significativo” de 
venezuelanos que emigraram 
para a Colômbia, a quem a ONU 
está apoiando em matéria de 
ajuda humanitária. “Estamos 
colaborando com a Colômbia 
na ajuda humanitária a essas 
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Pedro FGrança/Ag.Senado

Área para construção 
de parque e museu

O prefeito João Doria, e mem-
bros das Forças Armadas assi-
naram ontem (19) um termo 
defi nitivo pelo qual a União cede 
à prefeitura paulistana o uso de 
uma área de 400 mil m² do Campo 
de Marte, na zona norte. No local 
será instalado um parque público 
e o Museu Aeroespacial. O prazo 
de cessão é de 20 anos e poderá 
ser prorrogado diversas vezes por 
igual período. 

Desde a Revolução Constitucio-
nalista de 1932 havia uma disputa 
judicial pela área, que tem mais de 
dois milhões de m². Naquele ano, o 
aeroporto, inaugurado em 1929, foi 
incorporado pela União, passando 
ao Comando da Aeronáutica. Em 
1945, após o governo de Getúlio 
Vargas, a Prefeitura de São Paulo 
tentou reaver o lote. Em 2003, o 
TRF deu ganho de causa à União 
e, em 2008, o STJ o devolveu ao 
município. A União recorreu e o 
processo ainda tramita no STF 
(ABr).

Rio  - A notícia da interven-
ção federal na segurança do 
Rio está gerando apreensão 
em moradores de favelas. Eles 
temem condutas abusivas por 
parte dos militares das Forças 
Armadas e da polícia, como re-
vistas indiscriminadas e invasão 
a domicílios. Circulam nas re-
des sociais dicas de como lidar 
com excessos e se precaver de 
detenções e apreensões. Três 
jovens negros recomendam que 
seus pares circulem sempre 
com a nota fi scal do celular, para 
provarem que não se trata de 
produto roubado, e evitem usar 
guarda-chuvas e furadeiras que 
possam ser confundidos com 
armas de fogo.

A reportagem ouviu mo-

radores de duas favelas que 
passaram por operações das 
Forças Armadas: Rocinha, na 
zona sul, e Cidade de Deus, na 
zona oeste. Pedindo anonimato, 
eles se disseram traumatizados 
com a histórica brutalidade de 
agentes de segurança. E afi r-
maram que, assim como seus 
vizinhos, já estão mudando suas 
rotinas para se resguardar. “Meu 
medo maior é pelos meus fi lhos, 
meninos negros”, contou uma 
moradora da Rocinha. “Muita 
gente que já não saía de casa, 
por causa da guerra no morro 
que vem desde o ano passado, 
agora evita ainda mais estar na 
rua. Muita gente que andava sem 
documento agora mudou”, disse 
uma vizinha (AE).

Parte da Cidade de Deus aprova, acha que vai melhorar a 

segurança.

Reprodução

Liberdade negada 
O ministro do STF Edson Fa-

chin negou ontem (19) pedido de 
liberdade feito pela defesa do ex-
-presidente do BB e da Petrobras, 
Aldemir Bendine. Na decisão, o 
ministro entendeu que não há 
ilegalidade na decisão de outro 
tribunal, que também proferiu a 
mesma decisão. Em delação feita 
pelo empresário Marcelo Odebre-
cht, ele foi citado como um dos 
benefi ciários de pagamento de 
vantagens indevidas.

Aprovação da reforma da Previdência 
ainda é “prioridade número um”

decreto do governo do estado 
capaz de manter a estrutura 
colocada pelo Exército e, após 
votada a reforma, retomar a 
intervenção federal.

Para o ministro, a crise fi scal 
pela qual passa o país está re-
lacionada à crise de segurança 
nos estados. A crise econômica 
do país levou a um aumento 
do desemprego e benefi ciou o 
recrutamento de jovens para 
atividades criminosas. Para ele, 
uma melhora na economia, por-
tanto, também terá impactos na 
área de segurança. “Existem 
programas sociais que passam 
a ser melhor fi nanciados na 
medida em que existe recupe-
ração fi scal e não só do governo 
federal, com aumento da arre-
dação, com o teto de gastos e 
com a reforma da Previdência, 
mas dos estados” (ABr).

isso serviria evidentemente 
para desviar a atenção do 
fundamental que é a aprova-
ção da reforma”. A ideia do 
governo, explicou Meirelles, 
é interromper a intervenção 
federal, substituindo-a por um 

Intervenção gera temor 
em moradores de favelas

Cresce o emprego na 
indústria paulista

do processo de crescimento 
da economia”. Para Roriz 
Coelho, o desempenho está 
em sintonia com o aumento 
da produção, em 2017, que 
atingiu 3,4%. A região de São 
João da Boa Vista foi a que 
apresentou o maior avanço, de 
3.01%, com destaque para o 
setor de produtos de minerais 
não metálicos e máquinas e 
equipamentos. 

Na sequência da lista de re-
giões que mais admitiram pes-
soal aparece Mogi das Cruzes 
(2,42%), com a melhoria dos 
setores de produtos têxteis e 
veículos automotores e auto-
peças e Araraquara (2,07%), 
onde as chances de emprego 
cresceram nas empresas de 
produtos têxteis e confecção 
de artigos do vestuário (ABr).

Brasil: ‘portas abertas’ 
para receber refugiados

“Eu os parabenizo por man-
terem as fronteiras abertas, 
e gostaria de incentivá-los a 
manter. Continuem fazendo 
isso, respeitando as garantias e 
incluindo o princípio e o direito 
de solicitar asilo”, acrescentou.

A reunião conta com a partici-
pação de representantes de 36 
países, e discute a situação dos 
refugiados na América Latina e 
no Caribe. O objetivo é avaliar 
como os países da região têm 
atuado para garantir a prote-
ção e oferecer apoio a essas 
pessoas. O debate tem como 
base o Plano de Ação do Bra-
sil, conjunto de compromissos 
aprovado por países da América 
Latina e Caribe em 2014, tendo 
como foco a assistência a refu-
giados e apátridas (ABr).

ONU “preocupada” com 
situação da Venezuela

pessoas, mas é um grande fator 
de preocupação”, afi rmou.

Diariamente 37 mil venezue-
lanos cruzam a fronteira com 
a Colômbia em busca de um 
futuro melhor e para buscar 
comida e remédios. Segundo 
os últimos dados ofi ciais, há 550 
mil venezuelanos instalados de 
maneira indefi nida na Colômbia.

Também no Brasil a situação 
do país vizinho preocupa. Para 
fugir da crise política e econô-
mica na Venezuela, diariamente 
imigrantes venezuelanos in-
gressam no Brasil pela fronteira 
com Roraima. A prefeitura de 
Boa Vista estima que cerca de 
40 mil venezuelanos tenham en-
trado na cidade. Para responder 
a essa demanda, o presidente 
Temer assinou uma Medida 
Provisória (MP) dispondo sobre 
a assistência emergencial para 
os venezuelanos que migraram 
para Roraima fugindo da crise 
no país vizinho (ABr/EFE).
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OPINIÃO
Reforma trabalhista: 
oportunidades para 
pactuar mudanças

A compilação das 

emendas revela o desejo 

de mudanças na maior 

parte dos temas da nova 

legislação

A agenda da reforma tra-
balhista e sindical está 
pautada na sociedade 

brasileira há algum tempo, em 
função de vários motivos, como 
as mudanças na base produtiva 
e na divisão internacional do 
trabalho, a expansão do setor 
de serviços e a disseminação de 
novas tecnologias e do trabalho 
imaterial - fatores que impac-
tam o emprego e as empresas 
e demandam transformações 
do sistema de relações do 
trabalho. 

Desde já, ressalta-se também 
a necessidade da reforma 
tributária, política, eleitoral, 
agrária, do solo urbano, da 
educação, do Estado e dos 
serviços. Longa é a lista das 
inúmeras reformas urgentes 
que estão paradas. No pri-
meiro semestre, a Câmara e 
o Senado aprovaram, em rito 
célere e sem debate público, a 
Lei 13.467/2017 que altera 117 
artigos e mais de 200 disposi-
tivos da CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Desde então, até sua entrada 
em vigor, em meados de no-
vembro -  período de vacatio le-
gis-, o debate fez emergir uma 
extensa lista de problemas, 
indicando que a lei aprovada 
poderá ampliar a insegurança 
dos trabalhadores e os confl itos 
entre capital e trabalho, além 
de causar inúmeros impactos 
sobre a atividade sindical, o 
papel da Justiça do Trabalho e 
o funcionamento do sistema de 
relações de trabalho. Observe-
-se que, apesar da extensão 
e profundidade das medidas, 
não houve previamente men-
suração das possíveis conse-
quências sociais, econômicas, 
trabalhistas e fi scais.

Na semana em que a Lei 
entrou em vigor, o governo 
encaminhou a MP nº 808 que 
efetuava algumas poucas 
mudanças na extensa Lei. No 
curto prazo legislativo, a MP 
recebeu 967 emendas parla-
mentares. O fato de a maioria 
das emendas ter sido proposta 
por deputados, e não por sena-
dores, indica que a Lei e a MP 
não contemplaram totalmente 
a casa parlamentar que lhes de-
ram origem e, aparentemente, 
não satisfi zeram integralmente 
sequer os congressistas que 
apoiam o governo: embora 
a maior parte das emendas 
tenha sido proposta por par-
lamentares de oposição (632), 
há um número expressivo 
de alterações sugeridas por 
aqueles que, em tese, apoiam 
o governo (226), entre eles, 
PMDB (42), PSDB (45), PTB 
(35) e PP (33), entre outros.

Os pontos de maior atenção 
são o trabalho intermitente, o 
princípio do “negociado sobre 
o legislado”, a condição da em-
pregada gestante ou lactante, 
o conceito de remuneração e 
o dano extrapatrimonial. Ade-
mais, dezenas de emendas so-
bre os outros assuntos tratados 
pela MP foram apresentadas, 
como a regulamentação da ter-
ceirização, do funcionamento 
da Justiça do Trabalho e da 
contribuição sindical, para dar 
alguns exemplos. 

Uma contagem simples das 
emendas oferecidas por tema 
não indica a importância rela-
tiva de cada uma delas, nem o 
peso político que as respaldam, 
mas revela a amplitude dos de-
bates que deverão ocorrer a fi m 
de contemplar todo o leque de 
sugestões. O contexto de de-
bates abre nova oportunidade 
para o Congresso Nacional dar 
outro rumo e sentido à refor-
ma trabalhista, possibilitando 
que se promovam alterações 
da legislação trabalhista e do 
sistema de relações de traba-
lho a partir do diálogo social 
complexo entre empregadores 
e trabalhadores. 

Permite pactuar, no espaço 
do Congresso Nacional, o sen-
tido das mudanças e defi nir 
as novas regras que regerão o 
sistema de relações de trabalho 
e a legislação trabalhista, abrin-
do a perspectiva de reorienta-
ção das transformações para 
valorização, fortalecimento e 
investimento na negociação e 
em mecanismos para solução 
ágil de confl itos. Possibilita 
ainda que sejam estabeleci-
dos processos e mecanismos 
inteligentes de transição para 
as novas regras.

O debate promove oportuni-
dade para estimar os impactos 
das mudanças na vida das 
empresas e dos trabalhadores, 
em termos de previdência e 
receita fi scal, entre outros; 
além de proporcionar a chance 
de adoção de novos mecanis-
mos de monitoramento das 
medidas implementadas, com 
vistas a adequar as regras às 
intenções do acordo original.

Por isso, os Presidentes das 
duas Casas e os parlamentares 
têm a oportunidade de, no 
trâmite da MP 808, conduzir 
um novo pacto entre emprega-
dores e trabalhadores, que, por 
meio do diálogo social, poderá 
operar as transformações ne-
cessárias na legislação traba-
lhista e no sistema de relações 
de trabalho, de forma que am-
bos sejam, verdadeiramente, 
fatores impulsionadores da 
construção de um país eco-
nomicamente desenvolvido e 
socialmente justo.

(*) - É sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)
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Antiga casa de 
Michelangelo à venda

Uma vila no coração da Tos-
cana que pertenceu ao artista 
italiano Michelangelo foi colo-
cada à venda por 7,5 milhões 
de euros. O imóvel fi ca em 
Castellina, cidade entre Siena 
e Florença, e foi propriedade 
da família Bionarroti por três 
séculos. Michelangelo adquiriu 
a casa em 1549, de Simona Guic-
ciardini, viúva de Pierantonio 
di Giovanfrancesco de ‘Nobili, 
ligado à Casa dos Medici.

Com 13 mil metros quadrados, 
a vila conta com 10 quartos, sete 
banheiros e um moinho. Todos 
os cômodos internos passaram 
por uma reforma, assim como a 
fachada, que foi restaurada. Ape-
nas o teto e vigas são da constru-
ção original, completamente feita 
em pedras e cercada de oliveiras 
e vinhedos. Uma cópia da escritu-
ra original conta com a assinatura 
do próprio Michelangelo, autor 
dos afrescos da Capela Sistina, 
no Vaticano (ANSA).

O momento econômico limitou 

a renda das famílias.

São poucos os brasileiros 
que estão conseguindo chegar 
ao fi nal do mês com sobras de 
dinheiro. Segundo dados do 
Indicador de Reserva Finan-
ceira do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL), apenas 
dois em cada dez consumidores 
(21%) guardaram dinheiro em 
dezembro de 2017. A maioria 
(71%) dos consumidores não 
conseguiu guardar qualquer 
quantia.

Entre os brasileiros que não 
pouparam nenhum centavo, 
40% justificam uma renda 
muito baixa, o que torna mais 
difícil ter sobras no fi m de cada 
mês. Outros 17% disseram não 
ter qualquer fonte renda e 16% 
foram surpreendidos por algum 
imprevisto. Há ainda 13% de 
consumidores que disseram 

Aposentados que estão vivos têm até o próximo dia 28

para fazer o recadastramento no banco

em que recebem seus benefícios.

Aposentados e pensionistas 
que ainda não comprovaram ao 
INSS que estão vivos, têm até 
o próximo dia 28 para fazer o 
procedimento no banco em 
que recebem seus benefícios. 
Quem não fi zer a comprovação 
de vida no tempo previsto 
poderá ter seu pagamento blo-
queado. Até o último dia 8, mais 
de 3 milhões de benefi ciários 
ainda não tinham comprovado 
o procedimento obrigatório. 

Seundo o INSS,  mais de 
34 milhões de benefi ciários 
têm que procurar o banco 
em que recebem o benefício 
e apresentar um documento 
de identidade com foto (RG, 
carteira de trabalho, carteira 
nacional de habilitação etc). 
Algumas instituições fi nancei-
ras estão utilizando a tecnolo-
gia de biometria para realizar 
o procedimento nos terminais 
de autoatendimento.

Quem não puder compa-
recer à agência bancária por 
motivo de doença ou difi culda-
de de locomoção pode eleger 
um procurador que deverá ser 
cadastrado junto ao INSS. O 
procurador deverá ir a uma 

Conhecida pelo seus vinhos, a 
Itália tem registrado um “boom” 
na produção de cerveja artenasal, 
com um crescimento de 535% 
entre os anos de 2008 e 2017. 
Em uma década, saltou de 113 
para 718 o número de pequenas 
cervejarias artesanais por todo 
o continente italiano, a maioria 
aberta por jovens empresários 
de até 35 anos de idade. Entre 
os rótulos fabricados no país, 
estão bebidas aromatizadas com 
cânhamo, alcachofra e amarena.

A Lombardia é a região com 
maior número de cervejarias 
artesanais (249), seguida pelo 
Vêneto (134), Piemonte (127), 
Toscana (112) e Emilia Roma-

nha (111). Com isso, o consumo 
de cervejas artesanais inglesas e 
alemãs perdeu espaço na Itália, 
com queda de 79% e 31% na im-
portação, respectivamente, no 
ano passado. A análise foi feita 
pela Confederação Nacional de 
Cultivadores Diretos (Coldi-
retti) com base em dados do 
Instituto Nacional de Estatística 
(Istat) da Itália. Segundo o estu-
do, um a cada dois italianos diz 
gostar de cerveja, com consumo 
per capita de 31,5 litros por ano. 
“Nos últimos anos, a produção 
artesamal do ‘Made in Italy’ tem 
se diversifi cado, com inúmeros 
exemplos de inovação”, pontuou 
a Cildiretti (ANSA).

Mulheres sauditas 
poderão abrir 
negócios próprios 

As mulheres da Arábia Saudi-
ta poderão exercer atividades 
econômicas e abrir novos ne-
gócios sem a necessidade de 
autorização de um homem da 
família, informaram os jornais 
locais. “As mulheres agora 
podem lançar seus próprios 
negócios e se benefi ciar sem 
a necessidade de prova ou 
consentimento de um guar-
dião”, disse o comunicado do 
Ministério do Comércio do país.

Antes, para realizar qualquer 
tipo de atividade econômica, 
elas precisavam de autorização 
do pai ou do marido. Na Arábia 
Saudita, a restrição de liberda-
de às mulheres é grande. O país 
é comandado por uma vertente 
ultraconservadora do Islã. 
Contudo, medidas recentes 
propostas pelo vice-primeiro-
-ministro e príncipe herdeiro 
Mohammad bin Salman visam 
a estabelecer reformas sociais 
e econômicas na região, como a 
reabertura das salas de cinema 
para a população e mais liber-
dade às mulheres. 

Entre as mudanças, estão 
a autorização para mulheres 
assumirem cargos de investiga-
doras, além de permissão para 
dirigir (ANSA).

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 622 

mulheres presas em todo o país estão grávidas ou amamentando.

De acordo com o Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ), 622 mulheres 

presas em todo o país estão 
grávidas ou amamentando. A 
ação constitucional chegou ao 
STF em maio do ano passado e 
é relatada pelo ministro Ricardo 
Lewandowski. O julgamento é 
motivado por um habeas corpus 
protocolado por um grupo de 
advogados militantes na área 
de direitos humanos.

As partes pedem que seja 
aplicada a todas as mulheres 
presas no país a regra prevista 
no Artigo 318, do Código de 
Processo Penal (CPP), que 
prevê a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar para 
gestantes ou mulheres com fi -
lhos de até 12 anos incompletos. 
A Defensoria argumenta que 
o ambiente carcerário impede 
a proteção à criança que fi ca 
com a mãe no presídio. O órgão 
também destaca que algumas 
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Supremo poderá julgar 
hoje a prisão domiciliar 
para detentas grávidas

A Segunda Turma do STF pode julgar hoje (20) um habeas corpus coletivo que busca garantir prisão 
domiciliar a todas as mulheres grávidas que cumprem prisão preventiva e às que são mães de crianças 
de até 12 anos

os fi lhos de Adriana com o 
ex-governador Sérgio Cabral 
recebem os cuidados de uma 
pessoa que ganha cerca de R$ 
20 mil. Além disso, a ministra 
disse que o fi lho mais novo 
tem 12 anos e não depende da 
companhia dos pais.

A questão da prisão domiciliar 
para detentas grávidas pode ser 
paralisada na fase preliminar e 
não ser julgada no mérito. Isso 
porque o pedido das entidades 
envolve um habeas corpus 
coletivo, cuja jurisprudência 
da Corte entende que não é 
cabível, em função do princípio 
constitucional da individualiza-
ção da pena. No entanto, diante 
da importância da matéria de 
fundo, essa questão preliminar 
poderá ser superada. Além de 
Lewandowski, fazem parte 
da Segunda Turma do STF os 
ministros Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Celso de Mello e Edson 
Fachin (ABr).

mulheres são mantidas alge-
madas até durante o parto. Na 
maioria dos casos, as mulheres 
são presas por tráfi co de drogas 
e, após longo período no cárce-
re, acabam condenadas apenas 
a penas restritivas de direito.

Apesar de estar previsto no 
CPP, a Justiça entende que a 
concessão dos benefícios às 

gestantes não é automática e 
depende da análise individual 
da situação de cada detenta. Na 
semana passada, por exemplo, 
a ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, do STJ, votou  a 
favor da revogação da prisão 
domiciliar da ex-primeira-dama 
do Rio de Janeiro Adriana An-
celmo. Segundo a magistrada, 

Aposentados do INSS têm até o dia 28 
para comprovar que estão vivos

agência da Previdência Social 
munido do documento assina-
do pelo benefi ciário e de um 
atestado médico, emitido nos 
últimos 30 dias, que comprove 
a impossibilidade de locomoção 
do benefi ciário ou doença con-
tagiosa, além dos documentos 
de identifi cação do procurador 
e do benefi ciário. 

Os benefi ciários que vivem 
no exterior também podem 
realizar a comprovação de vida 

por meio de um procurador 
cadastrado no INSS ou por 
meio de documento de prova 
de vida emitido por consulado. 
Inicialmente, o prazo para que 
aposentados e pensionistas 
fi zessem a prova de vida ter-
minaria em 31 de dezembro de 
2017, mas devido ao grande 
número de benefi ciários que 
perderia o prazo, o período foi 
estendido até 28 de fevereiro 
de 2018 (ABr).

Apenas 21% dos brasileiros 
guardaram dinheiro em dezembro

a renda das famílias, tornando 
a poupança de recursos ainda 
mais difícil, mas nem tudo deve 
ser creditado na fatura da crise. 
“O alto desemprego e a queda 
da renda de fato pesam, mas 
também há a negligência com as 
próprias fi nanças. Um controle 
adequado do orçamento pode 
fazer a diferença entre ter e não 
ter dinheiro sobrando no fi nal 
do mês”, afi rma.

Apenas um terço dos brasi-
leiros (34%) afi rmaram ter o 
hábito de poupar, sendo que 
12% estipulam o valor a ser 
poupado e 22% guardam o que 
sobra do orçamento. Pouco 
mais da metade (51%) afi rmou 
que não tem o hábito de poupar 
e que não tem reserva fi nancei-
ra. Além desses, 7% disseram 
que não poupam, mas já têm 
uma quantia reservada (SPC/
CNDL).

não ter controle dos gastos e 
disciplina para guardar o que 
recebem de salário.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
o momento econômico limitou 

Cerveja artesanal cresce 
535% na Itália
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Estratégia digital exige 
planejamento para

não se tornar obsoleta 
Seja para aumentar 

a participação de 

mercado, atingir 

um novo público ou 

simplifi car os processos, 

a tecnologia é – e deve 

ser – uma aliada das 

empresas

Conforme estimativa 
realizada pela Gartner, 
os investimentos nesse 

setor devem crescer 4,5% em 
2018, atingindo um total de 
US$ 3,7 trilhões. Ou seja, a ten-
dência é que as organizações 
apostem mais em soluções para 
chegar aos objetivos almeja-
dos. Porém, o que acontece 
quando a verba é usada sem 
planejamento, ou com prepa-
ração demais, e a estratégia 
digital torna-se obsoleta?

Antes de mais nada, para 
evitar que esse tipo de situação 
seja uma realidade, é preciso 
que os desafi os e objetivos 
sejam muito bem mapeados e 
discutidos, buscando empre-
sas que consigam perceber 
quais devem ser os passos 
seguidos para o início de uma 
nova iniciativa digital.

De qualquer forma, caso a 
tecnologia já tenha sido ad-
quirida, a companhia precisará 
buscar ajuda de empresas es-
pecializadas na transformação 
do negócio e a adaptação ao 
mundo digital que não entre-
guem modelos prontos, mas 
que sejam capazes de traçar 
uma boa estratégia ao redor 
das soluções que a corporação 
já possui, com um investimento 
mais preciso.

Para isso, alguns questiona-
mentos devem ser adotados 
com o intuito sobre o enten-
dimento se o que está sendo 
proposto vai ao encontro da 

necessidade dos usuários, fa-
zendo um trabalho minucioso 
para entregar aquilo que o 
cliente realmente precisa para 
conseguir escalar a solução.

Além disso, para que o inves-
timento em tecnologia, visando 
a transformação do negócio, 
seja efetivo, é essencial mitigar 
as fronteiras que existem entre 
as áreas. O avanço corporativo 
não permite mais que ocorram 
discussões entre visões disso-
nantes a respeito dos projetos 
ou softwares que devem ser 
implementados. A realidade 
atual do mercado demanda 
qualidade, agilidade, compe-
titividade e valor.

Ou seja, o momento é de 
integração. As áreas devem 
ter uma boa comunicação 
entre si e realmente traba-
lharem como um único time 
para conseguir entregar valor 
para seus clientes e acionistas 
por meio de um pensamento 
unifi cado sobre os resultados 
que devem ser alcançados e 
a entrega, tanto para os que 
estão do lado de dentro como 
de fora da companhia.

Portanto, é essencial contar 
com uma boa consultoria, es-
pecializada na transformação 
do negócio, capaz de atuar de 
ponta a ponta em uma estra-
tégia digital, para a atuação 
em um mundo que se despede 
do analógico em velocidade 
audaciosa. 

Dessa forma, mesmo que a 
tecnologia tenha se tornado 
defasada, com um bom planeja-
mento, a mesma poderá servir 
como base – ou complemento 
– para garantir evolução e 
resultado.

tal e gestão de ponta a ponta.

Rafael Cichini (*)

A - Estudo da Matemática
O uso da internet está cada vez mais incorporado na rotina de estudos dos 
jovens. Além do professor em sala de aula, os alunos buscam informações 
na rede e se benefi ciam de outras ferramentas, como aplicativos. Entre 
plataformas online que contribuem para o processo de ensino e aprendi-
zagem, a Secretaria da Educação do Estado indica a Khan Academy, que 
pode ser usada por qualquer pessoa disposta a aprender Matemática de 
um jeito diferente, por meio de jogos e atividades guiadas. Os conteúdos 
são divididos por assuntos como Fundamentos da Matemática, Geometria, 
Cálculo, Aritmética, Equações, entre outros, assim como por níveis de 
ensino. Mais informações no link: (https://pt.khanacademy.org/).

B - Cortes Cárneos  
O curso teórico e prático “Cortes cárneos bovinos e suínos” será realizado 
nos dias 22 e 23 de março, em Campinas, e está com inscrições abertas. A 
iniciativa é do Centro de Tecnologia de Carnes, do Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (Ital). Voltada para a indústria frigorífi ca e mercado vare-
jista, a programação oferece o conhecimento das técnicas de obtenção 
de cortes cárneos bovinos e suínos, imprescindíveis para os frigorífi cos 
exportadores e para aqueles que pretendem atuar na comercialização da 
carne acondicionada em embalagens para o varejo. A abordagem prática 
será o grande diferencial do curso, com demonstrações do uso de facas 
profi ssionais, estrutura do músculo, cor da carne fresca, manipulação de 
produtos cárneos e agregação de valor a cortes cárneos bovinos e suínos. 
Informações tel. (19) 3743-1882 ou (eventosctc@ital.sp.gov.br). 

C - Engenharia e Negócios 
A Schneider Electric, líder na transformação digital em gestão de energia 
elétrica e automação, lança o Go Green in the City 2018 - desafi o global que 
visa encontrar ideias e soluções inovadoras para cidades inteligentes e mais 
efi cientes em termos energéticos. Em 2017, participaram cerca de 20 mil 
jovens inovadores (58% mulheres), de 3.000 universidades, em 180 países. 
Neste ano, as apostas para os concorrentes do evento são altas, com tutoria, 
networking, viagens, prêmios em dinheiro e oportunidades de negócios e em-
prego. Os participantes são convidados a enviar suas ideias em uma das cinco 
categorias: Sustentabilidade e Inclusão, “Ideia Sustentável Sem Fronteiras/
Inovadora” (em qualquer tópico), Economia Digital, Smart Supply Chain ou 
Cibersegurança. Para mais informações, visite: (www.gogreeninthecity.com). 

D - Área de Gastronomia
Para quem quer se desvincular do mercado em que atua ou está 
desempregado e busca uma alternativa de baixo investimento e fácil 

implementação, abrir um negócio de alimentação pode ser uma saída. 
É na capacitação e orientação de pequenos empreendedores que se 
dedica o chef belga Henri Magnée e a confeiteira Maria de Fátima da 
Silva. Em 2010, os sócios fundaram a Henri’s Creperia para ministrar 
cursos de um dia em que os alunos aprendem na prática como fabricar 
crepes, churros gourmet, waffl es, frango frito e fritas à belga, além de 
receberem orientações para abrir uma loja física, foodtruck ou fast-
-food no segmento. A escola já formou entre 3 mil e 4 mil pequenos 
empreendedores. Outras informações:  (www.henriscreperia.com.br) 

E - Programa de Empreendedorismo
Já estão abertas as inscrições para empreendedores interessados em 
participar do programa Startup & Makers na 1ª edição da Campus Party 
Natal. O programa selecionará startups na categoria Early Stage - projetos 
pouco avançados, com equipes bem defi nidas, primeiros protótipos criados 
e ainda testados que não receberam investimento; na categoria Growth 
Stage – startups avançadas, com uma equipe robusta e desenvolvida, 
produtos lançados no mercado, com ou sem investimento, que já possuam 
faturamento; e um grupo de makers - entusiastas e hobbyistas que são 
capazes de criar, construir, modifi car ou fabricar objetos e/ou projetos, com 
ou sem o uso de tecnologia, englobando diversas áreas como internet das 
coisas, fabricação digital, eletrônica, software, robótica, games e impressão 
3D. Informações: (brasil.campus-party.org/cpbr-natal/startupandmakers/).

F - Cama e Banho 
Com uma meta de crescimento de 25% em 2018, a Altenburg está com 
tudo pronto para a abertura de mais uma unidade fabril – a primeira no 
exterior. Atualmente são duas plantas em Blumenau, uma em São Roque 
(SP) e outra na região metropolitana de Aracajú. A quinta planta começa 
a operar nas próximas semanas em Ciudad del Leste, no Paraguai, com 
uma área de 4 mil metros quadrados e 40 empregos diretos. A empresa 
é, hoje, a maior produtora de travesseiros do Brasil. Chegam ao mercado 
todos os anos 12 milhões de unidades. A companhia, com 95 anos de 
tradição e inovação, está entre as marcas líderes nacionais, com foco em 
design, conforto e qualidade em edredons, roupas de cama, protetores 
e toalhas. Saiba mais: (www.altenburgstore.com.br). 

G - Mobilidade Urbana
No último dia 13, a Voom, o serviço de helicóptero sob demanda que opera 
em São Paulo, anunciou que se juntou à Airbus Helicópteros como parte da 
estratégia da empresa para fornecer novas soluções de mobilidade urbana. 

A Voom foi inicialmente lançada em 2016 como um projeto da A3, depar-
tamento de inovação da Airbus no Vale do Silício. Desde o lançamento, a 
Voom tem experimentado um crescimento em seus negócios, alcançando 
um crescimento de mais de 200% em número de viagens na comparação 
mensal. O progresso da Voom fornece fortes evidências de que a viagem 
aérea pode ser uma alternativa viável ao transporte terrestre nas cidades 
mais congestionadas do mundo. Hoje, a Voom opera em oito (8) helipontos 
e quinze (15) rotas em São Paulo. Saiba mais em: (www.voom.fl ights). 

H - Vencendo a Crise
O Brasil está passando por momentos político-econômicos complicados, 
porém não há soluções fáceis para resolver a situação que  estamos acom-
panhando nos últimos anos. Com o intuito de proporcionar uma refl exão 
sobre os tempos de crise e as diversas formas de superá-los, a FADISP 
promove palestras que serão ministradas no auditório da Faculdade, a partir 
das 19h. No próximo dia 28, o coordenador do curso de Administração, 
Roberto Falcão, profere a palestra “Identifi cando oportunidades na crise”; 
no dia 27 de março, a professora de Economia, Celina Ramalho, apresenta 
o tema “2018: O novo ciclo da economia brasileira”; no dia 26 de abril, 
o professor David Rastin aborda questões sobre “Aspectos contábeis”. 
Fechando o ciclo, no dia 24 de maio, a coordenadora do curso de Direito, 
Andreia Antonacci, debate sobre “Os refl exos da reforma trabalhista” 
(http://www.fadisp.com.br/eventos/ciclo-de-palestras-fadisp).

I - Comunidade do E-commerce 
A terceira edição do Mercado Livre Experience, evento que reúne a 
comunidade do e-commerce para debates sobre inovação, tecnologia, 
empreendedorismo e negócios, já tem data marcada: 1° de setembro, no 
São Paulo Expo. A expectativa para este ano são cerca de 10 mil parti-
cipantes – um público 70% maior que o da edição 2017 – com audiência 
composta por empreendedores, startups, lojistas online, profi ssionais 
de tecnologia e demais atuantes no setor de comércio eletrônico. A 
pré-venda de ingressos já está disponível, com valor promocional de R$ 
99,90, em (http://www.mercadolivreexperience.com.br/ programacao/). 
No ano passado, o evento contou com especialistas como Nir Eyal, 
professor da Stanford, Sam Lown, CTO da Cabifay, Cristina Junqueira, 
co-fundadora do Nubank, além do COO do Mercado Livre, Stelleo Tolda.

J - Tecnologia Educacional
A Bett Educar 2018, considerado o maior evento de tecnologia educacional 
da América Latina e um dos maiores do mundo, apresenta em sua 25ª edição 
diversas novidades para o setor no País. O evento, que acontece de 8 a 11 de 
maio, no Expo São Paulo, já está com suas inscrições abertas para as atividades 
gratuitas destinadas aos visitantes, e também para o Congresso Bett Educar 
2018. Voltado para gestores públicos e privados de educação, educadores e 
todos os demais públicos de interesse do segmento, a Bett Educar contempla 
mais de 120 atividades. No Congresso Bett Educar, onde são realizadas as 
palestras pedagógicas com renomados educadores e especialistas nacionais e 
internacionais, haverá debates de temas atuais e relevantes para a educação 
brasileira, como a Base Nacional Comum Curricular, a Reforma do Ensino 
Médio, entre outros. Saiba mais em (www.bettbrasileducar.com.br).

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) colocou 
em audiência pública uma minuta que propõe melhorias 
para o Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) 
e o transforma na Norma Brasileira de Contabilidade 
Profissional Geral (NBC PG) 01. 

As alterações foram estudadas e discutidas por 
uma comissão instituída pelo CFC, por meio da 
Portaria CFC n.º 45, de 6 de abril de 2017. Integram a 
comissão o presidente do CRCSP na gestão 2012-
2013, Luiz Fernando Nóbrega, e os contadores Paulo 
Schnorr, Rui Cadete, Mário Lúcio Gonçalves Moura e 
Roberto Schulze. 

As mudanças propostas pela Comissão do CFC 
têm como objetivo aprimorar certos procedimentos, 
melhor adequação das normas aos padrões 
internacionais de ética na Contabilidade e coibir a 
concorrência desleal, apresentação de propostas em 
desacordo com o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), entre outras práticas indevidas. 

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, 
destaca que a participação dos profissionais é 
fundamental para a construção de um melhor ambiente 
para o exercício da Contabilidade.  

“O conjunto de normas éticas rege a conduta de 
todos, contadores e técnicos em contabilidade. Por isto, 
é necessário que cada profissional tome conhecimento 
das alterações propostas, dê suas sugestões e participe 
ativamente deste processo”, declarou Marcia. 

Os profissionais da contabilidade podem enviar suas 
considerações sobre a  norma até 24 de fevereiro de 
2018. As sugestões devem ser endereçadas ao e-mail 
ap.nbc@cfc.org.br, fazendo referência à minuta no 
assunto da mensagem.  

A minuta da NBC PG 01 está disponível para 
consulta no portal do CFC, no endereço 
http://cfc.org.br/tecnica/audiencia-publica/.  

CÓDIGO DE ÉTICA ESTÁ EM 
AUDIÊNCIA PÚBLICA. PARTICIPE! 

Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

O nível de atividade econômica 
no país registrou crescimento de 
1,04% em 2017, em comparação 
com 2016, segundo o  Índice de 
Atividade Econômica BC (IBC-Br) 
divulgado ontem (19) pelo Banco 
Central (BC). O indicador foi criado 
pelo BC para tentar antecipar, por 
aproximação, a evolução da ativi-
dade econômica. Mas o indicador 
ofi cial é o Produto Interno Bruto 
(PIB), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE), que será divulgado 
em março.

O valor aproxima-se da projeção 
do governo para 2017, divulgada 
em dezembro do ano passado, de 
1,1%. A expectativa do mercado 
fi nanceiro, de acordo com o bo-
letim Focus, do BC, é de 1%. Em 
dezembro, o nível de atividade 
econômica no país continuou a 
registrar crescimento, de 1,41% 
em relação a novembro. Esse foi 
o quarto mês seguido de alta do 
indicador. O crescimento mensal 
refere-se ao IBC-Br dessazona-
lizado, ou seja, ajustado para o 
período (ABr).

Boletim Focus, do Banco Central, traz estimativa de redução da 

infl ação e projeção do PIB, que pode atingir 2,80%.

A expectativa do mercado 
é que o Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA) - a infl ação 
ofi cial do país - fi que em 3,81% 
em 2018, uma redução em re-
lação aos 3,84% projetados na 
semana passada. A estimativa 
para o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, deste ano 
aumentou, passando de 2,70% 
da semana passada  para 2,80%. 
A expectativa do mercado para 
o crescimento da economia 
segue, no entanto, menor que 
a estimativa do governo, que 

Os preços dos derivados são atrelados aos mercados 

internacionais e podem variar diariamente.

Para dar mais transparência à 
composição do preço fi nal dos 
combustíveis,  desde ontem 
(19) a Petrobras divulga o preço 
médio do litro da gasolina e do 
diesel nas refi narias e terminais 
do Brasil, sem incluir os tributos. 
Com o reajuste previsto para 
entrar em vigor hoje (20), o 
preço médio do litro da gasolina 
A, comercializado pela empresa, 
será de R$ 1,5148 e o do litro do 
diesel A será R$ 1,7369. 

O valor médio nacional con-
sidera os preços à vista, sem 
encargos, praticados nos diver-
sos pontos de venda em todo 
território nacional. Como a 
legislação garante a liberdade de 
preços no mercado, as revisões 
de preços feitas pela Petrobras 
podem ou não se refl etir no 
preço fi nal ao consumidor, de 
acordo com os repasses feitos 
por outros integrantes da cadeia 
de combustíveis e derivados.

Segundo dados disponibiliza-
dos pela ANP, o preço médio da 
gasolina em outubro de 2016, 

quando foi adotada a nova po-
lítica de preços da Petrobras, 
era de R$ 3,69 por litro. Em 
fevereiro de 2018, havia subido 
para R$ 4,23 o litro, uma varia-
ção de 54 centavos. Segundo 
a Petrobras, os ajustes feitos 
pela empresa respondem por 
9 centavos desse total. No caso 
do diesel, o preço médio em 
outubro de 2016 era de R$ 3,05 
por litro e agora está em R$ 3,40. 
Da variação de 35 centavos, os 
ajustes feitos pela Petrobras 
respondem por 12 centavos.

A estatal ressalta que não fez 
alterações na política de preços 
para diesel e gasolina. “Os pre-
ços dos derivados são atrelados 
aos mercados internacionais 
e podem variar diariamente, 
como outras commodities, 
a exemplo da soja, do trigo 
e do aço. De acordo com as 
cotações internacionais, pode 
haver manutenção, redução ou 
aumento nos preços praticados 
nas refi narias”, diz a nota da 
Petrobras (ABr).
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Mercado reduz de 3,84% para 3,81% 

para este ano, de acordo com o boletim Focus, divulgado ontem (19) pelo Banco Central, em Brasília

estima um PIB de 3% para 
2018. Para 2019, no entanto, 
as projeções foram mantidas 
em relação à última publicação. 
Para o mercado, a expectativa é 
que o PIB do ano que vem seja 
de 3%. A expectativa para a 
infl ação foi mantida em 4,25%.

O Boletim Focus é lançado no 
início da semana com a média 
das expectativas de bancos, 
instituições fi nanceiras, consul-
torias e empresas sobre os prin-
cipais indicadores relacionados 
à economia brasileira, como os 
diversos índices de infl ação, o 
Produto Interno Bruto, a taxa 
de câmbio e a taxa de juros bá-
sica da economia, a Selic (ABr).

Atividade econômica cresceu 
1,04% em 2017



O Brasil precisa de um 
choque liberal

O Brasil vive delicado 

momento. Não se trata 

apenas de crise política 

ou econômica, o que 

preocupa é a crise de 

fi rmeza de decisão, de 

rumos para o país

Talvez fosse este o mo-
mento de fi rmar posi-
ções, abandonar dog-

mas superados e adotar o 
modernismo administrativo. 
Fundamentado tal ideia em 
pesquisas e análises, vejo que 
seria oportuno buscar um 
modelo consentâneo com a 
globalização e aplicar o libera-
lismo, receita com a qual países 
de menor potencialidade su-
peraram suas crises e atrasos.

O termo liberalismo preo-
cupa os ultrapassados ad-
versários da modernidade do 
século XXI, ou seja, aqueles 
apegados a sistemas decaídos 
ou decadentes. Liberalismo 
não é nenhuma ameaça, é o 
caminho que as nações livres 
e inteligentes adotam – com 
sucesso. O liberalismo político 
baseia-se na premissa de que 
não seria necessária a exis-
tência de um poder absoluto 
para gerir a vida da sociedade; 
e o liberalismo econômico é 
a defesa da emancipação da 
economia de qualquer dogma 
externo a ela mesma, ou seja, 
a eliminação de interferências 
provenientes de qualquer 
meio, inclusive e principalmen-
te governamental.

Basta simples leitura da 
história recente de algumas 
nações para compreensão do 
que isso representaria para o 
nosso país. Estudo do Banco 
Mundial relaciona políticas 
favoráveis ao mercado como 
maior engajamento em comér-
cio e liberalização fi nanceira, 
com níveis de crescimento 
mais elevados. O banco con-
cluiu que os países tidos como 
“mais globalizados” tiveram no 
período avaliado média anual 
de crescimento acima de 5%, 
contra apenas 1,4% dos “me-
nos globalizados”. Políticas 
liberais, diz o relatório, foram 
positivas.

Um dos comparativos, por 
ser mais evidente, refere-se 
às duas Coreias. A do Norte, 
com regime comunista onde 
o estado é dono de tudo, a 
tudo e a todos comanda, é 
exemplo de atraso político e 
principalmente econômico e 
social, nação em que a pobreza 
é assustadora. Recente notícia 
cita até canibalismo, por causa 
da fome em províncias rurais. 
O país tem uma economia au-
tárquica e altamente centrali-
zada, o comércio internacional 
é muito restrito, a economia 
não tem como crescer, o PIB 
é constantemente negativo e 
o PIB per capita não chega a 
2 mil dólares. 

Em contraposição, a Coreia 
do Sul, que adota o liberalismo 
amplo, era na década de 1950 
mais pobre do que o Haiti, e 
hoje possui pujante desenvol-
vimento econômico, político e 
social, sendo país líder entre 
os “tigres asiáticos”; seu PIB 
beira os US$ 2 bi e o PIB per 
capita é de 28 mil dólares 
(dados de 2013); possui indús-
tria moderna e competitiva e 
elevada posição no comércio 
internacional.

Suécia e Canadá sãos outras 
duas nações que aprenderam 
com seus erros e se deram 
bem. A Suécia, durante quase 
30 anos teve uma população 
dependente dos serviços do 
Estado, crescia o emprego 
público e diminuía no setor pri-
vado, a política assistencialista 

descontrolada provocava dé-
fi cit orçamentário e a infl ação 
chegava a níveis inacreditáveis 
para os padrões do país, os gas-
tos públicos atingiam 67% do 
PIB e os impostos aumentavam 
de maneira preocupante. 

Após adotar o sistema liberal 
democrata melhorou a efi ciên-
cia da economia produtiva e da 
arrecadação fi scal, mesmo com 
alíquotas tributárias menores. 
Em 2012 a infl ação foi de 1.1. 
O país benefi ciou-se também 
de sua coesão étnica, social e 
cultural e do cultivo de valores 
tradicionais como honestida-
de, frugalidade e parcimônia. 

O Canadá também viveu 
experiência socializante e a 
situação fi scal se deteriorou. 
Hoje o país exibe notável de-
sempenho em prestação social 
à população com orçamentos 
públicos controlados, equi-
librados. A partir da década 
de 1990 a economia decolou, 
havendo redução da relação 
dívida pública/PIB. Isto acon-
teceu com adoção de políticas 
liberais. O país passou relati-
vamente bem pelas recessões 
de 2001 e 2009. Em 2012 a 
infl ação foi de 1.6. 

Enquanto isso, aqui no Bra-
sil, seguimos com propostas 
equivocadas, que esquecem 
que quem gera empregos é a 
iniciativa privada. Deveríamos 
incentivar a produção, porém 
oneramos as empresas para 
custear a máquina pública, 
aumentamos impostos e pa-
ralisamos a indústria. A nossa 
carga tributária alcança 38% 
do PIB, ou seja, os cofres pú-
blicos recebem um valor que 
equivale a mais de um terço do 
que o país produz. A economia 
brasileira está verdadeira-
mente danifi cada, o que gera 
refl exos negativos em todos os 
setores da vida nacional.

O governo deve investir nas 
pessoas, educacional e profi s-
sionalmente, estimular e dar 
condições para o empreende-
dorismo que gera emprego e 
renda e reduz a informalidade, 
em grande parte causada por 
programas assistencialistas 
que induzem o benefi ciário a 
não trabalhar para não perder o 
bônus, caso típico do Bolsa Fa-
mília. Liberalismo pressupõe a 
liberdade de iniciativa para o 
desenvolvimento individual e 
coletivo. 

Abraham Lincoln preconizou 
em sua Mensagem aos Homens 
que Dirigem o Povo: “Não 
poderás ajudar aos homens 
de maneira permanente se 
fi zeres por eles aquilo que 
eles podem e devem fazer por 
si próprios”. Em vez disso, o 
governo brasileiro se apropria 
de rendas e recursos que o 
setor privado utilizaria melhor 
para a inovação e aumento 
da produtividade. É urgente-
mente necessário redefi nir a 
infl uência e a ingerência do 
Estado na economia privada.

A conclusão lógica é que 
o governo está precisando 
de um choque de gestão, de 
eficiência, começando pela 
redução da máquina pública, 
eliminação ou fusão de Minis-
térios (atualmente existe pro-
posta tramitando na Câmara 
Federal). O essencial, mesmo, 
é modernizar e otimizar a ad-
ministração, adotar política de 
transparência, pois a gestão 
pública como está é de total 
inefi ciência e assim não pode 
gerar e aplicar políticas efi ca-
zes para o desenvolvimento do 
país e o bem-estar social dos 
brasileiros. 

 
(*) - É empresário, médico e 

professor. Foi Ministro da
Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)
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Apenas os líderes da opo-
sição na Câmara e no 
Senado, que integram 

o Conselho da República, se 
abstiveram de votar. Apesar de 
os conselhos não terem poder 
de veto, o presidente Temer 
decidiu convocá-los para con-
sultar a posição dos integrantes 
dos dois órgãos. A reunião teve 
a participação de ministros, 
parlamentares, militares e 
integrantes da sociedade civil.

Jungmann relatou que du-
rante a reunião o governo fez 
uma exposição dos motivos que 
levaram à intervenção. Entre 
eles, o ministro citou fatos como 
a interrupção de aulas nas es-
colas por causa da violência, o 
fato de comunidades no estado 
viverem sob o controle do crime 
organizado e de milícias e a 
necessidade de escolta armada 
para a entrega de encomendas 
dos Correios em localidades 
do Rio de Janeiro. O ministro 
disse que não se trata de uma 
intervenção militar, mas fe-
deral e civil e que os recursos 
necessários para a medida 
estarão disponíveis assim que 
o general Braga Netto, nomea-
do interventor, apresentar o 
planejamento.

Presidente Michel Temer durante reunião dos Conselhos da República e de Defesa Nacional.

Com o Orçamento de 2018 
já no limite do teto de gas-
tos, o governo federal terá 
que remanejar recursos de 
outras áreas para investir 
nas Forças Armadas, caso 
o Exército precise de mais 
dinheiro para atuar no Rio 
de Janeiro, de acordo com 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles. Segundo o 
ministro, o governo está 
analisando, com o Exército, 
se há necessidade de apor-
tes adicionais, além dos já 
previstos no Orçamento 
deste ano. 

Esses recursos podem ser 
usados, por exemplo, para 
combustível ou armamento. 
“Certamente, o teto é uma 
limitação constitucional que 
será obedecida e as despesas 
de 2018 já estão no teto. 
Portanto, qualquer despesa 
adicional tem que ser rema-
nejada de outra área”, disse 
após participar, no Palácio 
da Alvorada, de reunião do 
Conselho da República e do 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

O governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
disse ontem (19) que os órgãos 
de segurança pública do Rio já 
estão trabalhando em conjunto 
com as Forças Armadas, mas 
afi rmou que ainda não foi dis-
cutida a possibilidade de mais 
recursos federais acompanha-
rem a intervenção decretada 
no estado na área de segurança 
pública. “Até agora não discuti-
mos nenhum recurso novo para 
a área de segurança”, disse. 

Ele defendeu que, apesar 
de não ter os maiores índices 
de violência do país, o Rio de 
Janeiro tem peculiaridades 
que motivaram a intervenção, 
como a quantidade de estradas 
federais e o tráfi co de armas pe-
sadas. “Fuzil é arma de guerra 
em qualquer lugar do mundo. 
Quando um cidadão está por-
tando um fuzil, são as Forças 
Armadas para combater, não 
é a polícia”, disse Pezão, que 
continuou: “Bandido portando 
fuzil quem tem que cuidar são 
as Forças Armadas. Não é a PM 
sozinha ou a Polícia Civil que 
vão resolver esse problema”.

Pezão participou da reaber-
tura da Biblioteca Parque da 
Rocinha, que estava fechada 
desde dezembro de 2016. Se-
gundo ele, o estado pretende 
ampliar o horário integral em 

Governador Luiz Fernando 

Pezão participou da cerimônia 

de reabertura da Biblioteca 

Parque da Rocinha, no Rio.
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A Câmara analisa o projeto 
que reajusta os valores do pro-
grama Bolsa-Atleta. Segundo o 
autor da proposta, o deputado 
licenciado Felipe Carreras 
(PSB-PE), os valores do bene-
fício que estão congelados há 
mais de seis anos, difi cultando 
a sobrevivência e manutenção 
dos atletas.

O projeto também prevê que 
os recursos serão liberados 
mensalmente pelo Ministério 
do Esporte, mediante depósito 
em conta bancária do atleta ou 
de seu representante legal, no 
caso de esportista com idade 
inferior a 18 anos. O objetivo 
do autor é garantir o pagamento 
em dia dos benefícios.

O Bolsa Atleta conta com seis 
categorias de incentivo, que 
variam de R$ 370 a R$ 15 mil 
mensais e dependem dos resul-
tados dos atletas. O texto altera 
a lei que instituiu a Bolsa-Atleta, 
e prevê os seguintes reajustes: 
 • atleta de base – de R$ 370 

para R$ 530;
 • atleta estudantil – de R$ 

370 para R$ 530;
 • atleta nacional – de R$ 925 

para R$ 1.300;
 • atleta internacional – de R$ 

1.850 para R$ 2.600;
 • atleta olímpico ou parao-

límpico – de R$ 3.100 para 
R$ 4.400;

 • e atleta pódio - de R$ 15 
mil para R$ 21 mil.

Crime cometido em 
evento poderá ter 
pena maior

O crime cometido durante ou 
por ocasião de evento esportivo 
ou cultural, como jogos de fute-
bol ou shows, poderá agravar a 
pena do réu. A medida consta 
no projeto do deputado Tiririca 
(PR-SP), em tramitação na Câ-
mara. O projeto altera o Código 
Penal ao prever algumas situ-
ações consideradas agravantes 
da pena do criminoso, como a 
reincidência, o emprego de fogo 
e explosivo, ou por motivo fútil 
ou torpe.

Para Tiririca, os crimes co-
metidos em estádios de futebol 
ou eventos culturais devem 
ter o mesmo tratamento. Ele 
argumenta que o Estado deve 
tomar as medidas necessárias 
para garantir o exercício pleno 
dos direitos culturais, que estão 
previstos na Constituição. “E 
tais medidas, em nossa visão, 
devem passar, também, pela 
punição mais rigorosa daqueles 
que cometem crimes em even-
tos culturais ou esportivos”, 
disse. O projeto será analisado 
em caráter conclusivo pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Conselhos aprovam intervenção 
federal na segurança do Rio de Janeiro
A maioria dos integrantes dos conselhos da República e de Defesa Nacional, reunidos ontem (19) no 
Palácio do Planalto, aprovou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, informou o 
ministro da Defesa, Raul Jungmann

Jungmann explicou que du-
rante a reunião, o Comando do 
Exército observou que devem 
ser necessárias medidas com-
plementares para a atuação 
das Forças Armadas no Rio de 
Janeiro. Uma ação citada foi a 
possibilidade de usar o man-
dado de busca e apreensão de 
captura coletiva. Ele explicou 
que se trata de um tipo de man-
dado mais abrangente que não 
restringe a busca a uma área 
específi ca, prevendo assim os 
deslocamentos de criminosos.

Os representantes dos parti-
dos de oposição argumentaram 
que se abstiveram de votar 
devido à falta de informações 
suficientes que justifiquem 
a intervenção. Segundo o 
senador Humberto Costa (PT-
-PE), durante a reunião dos 
conselhos, não foi apresentado 
nenhum dado consistente sobre 
o aumento da criminalidade no 
Rio e nem um planejamento 
detalhado de como os recursos 
serão alocados para executar a 
intervenção. O senador consi-

dera que a decisão foi baseada 
em notícias de jornais e “foi 
tomada muito mais no calor do 
debate provocado por cenas do 
carnaval do que efetivamente 
de uma decisão devidamente 
balizada”.

O líder da minoria na Câmara, 
José Guimarães (PT-CE), tam-
bém se absteve durante a con-
sulta e avaliou que o decreto “foi 
um tiro no escuro” que poderá 
resultar em consequência para 
a sociedade e para as Forças 
Armadas (ABr). 

Meirelles: governo pode remanejar 
recursos para intervenção no Rio

Conselho da Defesa Nacional, 
com o presidente Michel Te-
mer. Perguntado se os cortes 
serão feitos em investimen-
tos, Meirelles disse que não 
existe essa definição.

“Podemos ser cortes de 
despesas de outras áreas”. Ob-
servou, no entanto, que ainda 
não há defi nição da necessi-
dade desse aporte adicional. 
O teto de gastos  estabelece a 
infl ação do ano anterior como 
limite para o crescimento 

dos gastos da União no ano 
vigente. Para 2018, o limite 
do crescimento em relação a 
2017 é de 3%. Para cumprir a 
meta do Orçamento para este 
ano, o governo anunciou um 
ajuste de R$ 16,2 bilhões. As 
medidas incluem a suspen-
são e o contingenciamento 
(bloqueio temporário) de 
despesas para cumprir a meta 
de défi cit primário de R$ 159 
bilhões para este ano e o teto 
de gastos (ABr).

Pezão: ainda não foram 
discutidos recursos 

para segurança no Rio

Projeto reajusta valores 
do programa Bolsa-Atleta

escolas situadas em favelas do 
Rio de Janeiro. Ao discursar 
na reabertura da biblioteca, o 
governador afi rmou que, se o 
ensino em tempo integral nos 
Centros Integrados de Educa-
ção Pública (Cieps) tivesse sido 
mantido desde a década de 80, a 
situação de violência no estado 
seria diferente.

“Se tivéssemos acreditado 
naquele projeto há anos atrás, 
agora não estaríamos precisan-
do construir mais presídio, mais 
casa de detenção, mais Degase 
[Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas] “, fi nalizou.

A proposta estabelece ainda 
que os reajustes na Bolsa-
-Atleta ocorrerão anualmente 
e corresponderão à variação do 
INPC, acumulada nos 12 meses 
anteriores ao mês do reajuste. 
Conforme Carreras, o benefício 
tem sido um meio de garantir 
o sustento familiar e a compra 
de equipamentos pelos atletas, 
facilitando sua dedicação ao es-
porte. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas co-
missões do Esporte; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A senadora Ana Amélia 
(PP-RS) disse ontem (19) ter 
mudado sua opinião sobre o 
decreto de intervenção federal 
no Rio de Janeiro. Inicialmente, 
a senadora se manifestou con-
trariamente à medida, dizendo 
preferir uma força-tarefa à 
intervenção. Mas diante da opi-
nião favorável dos moradores 
do Rio, que “sabem melhor do 
que a situação de insegurança 
e da criminalidade no estado”, 

Ana Amélia reconheceu moti-
vos para apoiar a intervenção.

“Até pelo detalhe de ser uma 
intervenção temporária e uma 
intervenção que não afeta o 
funcionamento administrativo 
e político do Rio de Janeiro. Não 
é uma intervenção, a não ser 
na área de segurança pública. 
Talvez seja o remédio amargo 
que precisa ser dado neste 
momento grave e agudo”  (Ag.
Senado).

Ana Amélia apoia intervenção no Rio
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OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO 
Empresas de atividades administrativas são obrigadas a contratar 
menor aprendiz e estagiários, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É FEITO NA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA QUE A EMPRESA MANTÉM CONVÊNIO, A EMPRESA 
PODE NÃO AUTORIZAR O EMPRÉSTIMO?

O empréstimo consignado desde que realizado com a instituição 
financeira, a empresa não pode interferir na liberação do empréstimo 
ao empregado, pois a empresa é mera intermediária, somente desconta 
do salário do empregado e repassa ao banco.

CRÉDITO A COMPENSAR
Empresa possui saldo de crédito a compensar na filial oriundos de 
salario maternidade. Esta filial foi fechada. O credito poderá ser 
compensado pela matriz, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR COM JORNADA INFERIOR
Empresa pode contratar funcionários para trabalhar seis horas por dia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ENTREGAR UMA CÓPIA DO PONTO PARA 
O FUNCIONÁRIO?  

Esclarecemos que perante a legislação não há obrigatoriedade 
da empresa conceder ao empregado cópia do espelho de ponto 
ao empregado. Contudo, para que o empregado tenha ciência de 
seus atrasos, faltas, horas extras orienta-se que a empresa colha 
a assinatura do empregado no espelho do ponto.

CONTRATAR FUNCIONÁRIOS POR HORA
Empresa que pretende contratar funcionários por hora onde os mes-
mos trabalharão em média 03 dias por semana, como proceder com 
o registro com a nova reforma trabalhista? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1001482-
23.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
DANIEL FLORENCIO DA SILVA, CPF. 340.077.548-70, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 4.533,07 (Jan/2015), 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. 
Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários, em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2018. 

3ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006486-
50.2016.8.26.0704 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA 
CRISTINA CAMPOS DA SILVA GOMIERO, CNPJ 13.137.516/0001-24, que lhe foi proposta uma 
Ação de Procedimento Comum por parte de RAFAEL CASTRO DUARTE-ME, objetivando a 
cobrança de R$ 883,11 (Out/2016), oriundos dos boletos vencidos em 12/05/2015 e 22/05/2015 e não 
pagos. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2018. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039096-
02.2012.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Borges de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSA 
MARIA ZANELATO, RG. 8.534.670 e seu marido WALTER ZANELATO, RG. 8.540.865, que por parte 
de MARGARETE DE LIMA JORGE e OUTROS foi ajuizada uma ação de Procedimento Sumário, tendo 
como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel constituído por terreno e casa, situado na Rua 1, 
nº 34, do Jardim das Palmas, nesta Capital, com área de 125,00m². Estando os requeridos em local 
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 
20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos 
do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2018. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001480-19.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da lei, etc. FAZ SABER a corré VALQUIRIA 
FRANCINI DE SOUZA, CPF. 289.772.278-95, que ROSINEIDE SOUZA DE MELO, lhe ajuizou uma 
Ação de Procedimento Comum, bem como contra a RR Transportes LTDA-ME e Outros, objetivando 
seja a mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 17.817,00 
(Dez/2012), correspondente a multas e vistorias relativas ao veículo tipo Camioneta Hyundai HR HDB, 
cor branca, ano/mod 2009/2010, placas EKP-4711/SP, bem como, a expedição de ofício junto ao 
DETRAN para impossibilitar a transferência a terceiros, e ainda a condenação dos requeridos ao 
pagamento de indenização pelos danos causados, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Encontrando-se a corré em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a corré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1025704-
55.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BALTAZAR 
ANITABLIAN (CPF 045.387.658-72) que FRANCISCO PEREZ e OUTROS ajuizaram uma ação de 
Procedimento Comum, também contra a Silvana Perez e Outros, objetivando seja a mesma julgada 
procedente declarando nulo o negócio jurídico, e por consequência, determinado o cancelamento do 
registro imobiliário realizado na matricula nº 233.088 R.2 junto ao 9º Oficial de Registro de Imóveis da 
Capital-SP, bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos 
causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o 
requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2018. 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005841-
59.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MARCIA DE OLIVEIRA BORGES, RG 27.655.458-9, CPF 187.189.378-02, que por este 
Juízo, tramita de uma ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - 
Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 46.581,13 (junho/2017), devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050488-57.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da lei, etc. FAZ SABER a RIO SUL 
TURISMO, CNPJ. 05.883.842/0001-48, na pessoa de seu representante legal, que TAM LINHAS 
AÉREAS S.A., ajuizou-lhe uma ação de Monitória, que foi julgada procedente, estando em fase 
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, condenando-a ao pagamento de R$1.755.171,54 (atualizado até 
Junho/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 
incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, 
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  São 
Paulo, 12 de setembro de 2017. 

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária a ser realizada às 9h30, do dia 21 de março de 2018, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares 
de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes maté-
rias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2017; (ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 
2017; e (iii) eleição os membros da Diretoria. Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini.

ARCOFER COMÉRCIO E MANUFATURA DE METAIS LTDA EPP. tona público que requereu
à SEMA a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de outros Produtos de Metal
não especificados anteriormente, sito à Rua Vital Brasil, nº 1.988. Complemento 1.161.
Vila Nova Cumbica. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo nº 9740/2018.
ANTÔNIO ELISEU DE MEDEIROS ME. torna público que recebeu da SEMA a Licença de
Operação LO nº 10/2018, válida até 05/02/2.022, para Fabricação de Artigos de Serralhe-
ria, exceto Esquadrias, sito à Rua Tarauaca, nº 778. Antigo 375. Jardim Cumbica. Cep:
07240-180. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo nº 58407/2017.

2ª Vara Cível do Fórum da Lapa Comarca da Capital /SP. 2º Ofício Cível . Edital de Citação Com o
Prazo de 20 dias. Expedido no Processo nº 0034165-91.2005.8.26.0004 (004.05.034165-4) Ação
Procedimento Comum - Prestação de Serviços : Requerente: Álvaro Baptista Requerido: Anderson
Bastos da Silva e outros . O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro da Lapa Estado de SP. Dr.
Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anderson Bastos da Silva , RG/
SSP/SP, 28.488.471-6 e CPF/MF,214.887.158-74, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cobrança de honorários advocatícios, por parte de Álvaro Baptista RG/SSP/SP 2.670. 696
CPF/MF, 168.850.588-15 e OAB/SP, 18.103 . A citação por edital do requerido, se faz necessária
devido ao levantamento da quantia superior por ele recebida no Processo de nº 1506/77, da 2ª Vara de
Acidentes do Trabalho, quantia esta a ser estipulada pelo Juízo, atualizado e acrescido de juros e
correção monetária, quantia esta levantada a mais pelo requerido Fica o requerido Anderson Bastos
da Silva, por este ato Intimado da sentença homologatória com a desistência da ação em face de
Rafael Ferreira da Silva, Irene Rosangela Ferreira da Silva bem como aos sucessores de Mario
Aparecido da Silva conforme comprova-se nos autos. Encontrando-se o requerido Anderson Bastos da
Silva, RG/SSP/SP 28.488.471-6 e CPF/ MF, 214.887. 158-74, em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.       (20 e 21)

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO CARLOS MEZZOTERO CARDOSO DE 
MENDONÇA, REQUERIDO POR MARIA APPARECIDA MEZZOTERO CARDOSO DE MENDONÇA - 
PROCESSO Nº 1100705-92.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Cortez Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
05/12/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de ANTONIO CARLOS MEZZOTERO CARDOSO DE 
MENDONÇA, nos termos em que se segue (em resumo): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido para decretar a INTERDIÇÃO de ANTONIO CARLOS MEZZOTERO CARDOSO DE 
MENDONÇA, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, residente à Rua Backer, 51, casa 01 - Cambuci, 
CEP 01541-000, São Paulo - SP, nascido em 26/06/1977, filho de Antonio Carlos Cardoso de Mendonça 
e Maria Apparecida Mezzotero Cardoso de Mendonça, portador de Esquizofrenia (CID10 F20), afetando 
todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe 
curadora MARIA APPARECIDA MEZZOTERO CARDOSO DE MENDONÇA, RG 30783616, CPF 
416.089.508-59. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o 
dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste 
Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, sendo referido edital afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2017. 

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE STASE KUMELYS PANICACCI, REQUERIDO POR 
NORINES PANICACCI BAHIA - PROCESSO Nº1012493-61.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco 
Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 06/09/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO PARCIAL de STASE KUMELYS PANICACCI, CPF 093.149.908-93, diagnosticada 
com quadro demencial em evolução, com perda cognitiva moderada, declarando-o(a) relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Norines Panicacci Bahia. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0030380-80.2012.8.26.0100 - 736/12./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA FRAGA BENITEZ, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bernardete Dias Correia, José Gonçalves da Silva Filho, Severina 
Gonçalves da Silva, Imobililária Kaka Imóveis, Nivaldo Roberto Ioli, Nadir Vieira Chaves Ioli, 
Espólio de Humberto Salomone, Ana Mastrobuoni Salomone, na pessoa do inventariante Hugo 
Eneas Salomone, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que João Erval Pinto Junior e Joice Ferreira Pinto ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Francisco de Melo Palheta, 
1055, Pq. Boa Esperança, São Paulo - SP, Cep. 08341-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

6ª VC – Regional Santo. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045904-
35.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALAN JOSE 
DA SILVA, CPF 329.969.068-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 18.134,50 (em 15/04/2014), oriundos do 
inadimplemento do Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, pague o débito atualizado, ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%, 
ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015340-
76.2014.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICIO TEIXEIRA 
CHAVES, CPF 151.952.698-90, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte 
de CARLOS JOSÉ GOMES RODRIGUES, objetivando a condenação do réu ao pagamento da 
quantia de R$ 33.460,00, referente aos danos materiais e dano moral sofridos em decorrência da 
infringência do "Contrato de Locação para Temporada", firmado entre as partes pelo período de 
07/01/14 a 10/03/2014, tendo por objeto o imóvel localizado no Condomínio Morada de Boracéia, Rua 
do Arpoador, 76, Quadra 06, Lote 07, Casa 09, Bertioga-SP, no valor de R$ 3.000,00. Requer, ainda, 
a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 
20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2018.  

I.M.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP. torna público que requereu
a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA a Renovação da Licença de
Operação para Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema Motor de Veículo
Automotor, sito à Avenida Zelina, nº 642. Vila Zelina/São Paulo/SP.
NEW TEC - IND. E COM. DE PEÇAS P/ MÁQUINAS LTDA EPP. torna público que recebeu
da SEMA a Licença Previa e de Instalação nº 198/2017, válida até 20/12/2019, p/ Fabr.
de outras Máquinas e Equiptos. de uso geral n.e., Peças e Aces., sito à Rua São José
do Rio Pardo, 49. V. N. Bonsucesso. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 54763/2017.
EXTRUSION SYSTEM IND. E COM. DE MÁQUINAS EIRELI. torna público que recebeu
da SEMA a Licença Previa e de Instalação nº 171/2017, valida até 07/11/2019, p/ Fabr.
de Máquinas e Equiptos. de uso Indl. especifico n.e., Peças e Acessórios, sito à Rua
Itaparantim, 995, Jd. Pres. Dutra, Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm  38128/2017.
H G R INDÚSTRIA E COM. DE MÁQUINAS LTDA. torna público que recebeu da SEMA o
Termo de Dispensa de Licenciamento Ambiental nº 170/2017, p/ Fabr. de Máquinas e
Equiptos. p/ Artigos plásticos, por conta de terceiros, sito à Estr.Sebastião Walter
Fusco, 17. Sala 03. Cidade Soimco. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 45068/2017.

Abertas as inscrições

Começaram ontem (19) as inscrições para o fi nanciamento 
estudantil do governo federal. A iniciativa usa recursos do Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies) e é coordenada pelo Minis-
tério da Educação (MEC). O período vai até o próximo dia 28. 
Os contratos vão seguir as novas regras do programa, aprovadas 
no ano passado.  A previsão do governo é atender a 310 mil pes-
soas em 2018.

Os recursos do Fies são destinados a fi nanciar alunos em cursos 
superiores privados, desde que esses tenham avaliação positiva 
no MEC. O montante a ser pago depende de uma fórmula que 
leva em consideração o preço da mensalidade e a renda familiar 
do candidato. No início do mês, o Comitê Gestor do Fies defi niu 
os limites do fi nanciamento: máximo de R$ 30 mil por semestre 
e mínimo de R$ 300. As condições do fi nanciamento precisam 
ser estipuladas entre o banco que irá conceder o empréstimo, a 
instituição de ensino e o aluno. 

As duas modalidades do fi nanciamento (Fies e P-Fies) são 
estruturadas em três faixas. A primeira contempla alunos com 
renda familiar bruta, por pessoa, de atê três salários mínimos, que 
contarão com juro real zero. A segunda é destinada a alunos com 
cada membro da família com renda de até cinco salários mínimos 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a terceira, a es-
tudantes com o mesmo teto de renda familiar das demais regiões. 
Nesses dois casos, os juros serão um pouco acima da infl ação.

Em busca de 

formulações efi cientes e 

sustentáveis, a indústria 

de beleza investe, cada 

vez mais, em soluções 

provenientes de uma 

cadeia produtiva limpa 

e 100% rastreável

Essa preocupação está 
alinhada a um compor-
tamento do consumidor, 

que está mais exigente e com 
uma consciência mais verde. 
Uma prova disso está na análise 
realizada pela empresa alemã 
especializada em estudos de 
mercado GFK, ao apontar 
que 40% dos consumidores 
brasileiros acreditam que as 
empresas devem ser ambien-
talmente responsáveis; e 48% 
afi rmam ler o rótulo antes de 
comprar qualquer produto. 

O estudo ainda mostra que, 
entre 2011 e 2016, a preocu-
pação com a responsabilidade 
social dos produtos, em relação 
a como e onde são feitos, cres-
ceu 5%. Todos esses dados nos 
mostram que as pessoas não 
querem mais saber apenas dos 
benefícios que um produto pro-
porciona, elas buscam também 
informações a respeito dos 
impactos socioambientais de 
toda a cadeia produtiva.

Nesse sentido, vale destacar 
também o resultado da pesqui-
sa Barômetro da Biodiversida-
de 2017, liderada pela União 
para o BioComércio Ético 
(UEBT), que ouviu cerca de 
16 mil pessoas de diferentes 
países do mundo, inclusive do 
Brasil, e apontou que 73% dos 
entrevistados se sentem bem 
quando compram um produto 
que respeita a biodiversidade. 
Além disso, 72% disseram 
que estão mais interessados 
em comprar produtos de 
empresas que dão atenção à 
biodiversidade.

Diante desse cenário, é 
possível afi rmar que a química 
verde ganha força! Mas o que 
é a química verde? A transfor-
mação dos insumos naturais, as 
funcionalidades das matérias-
-primas somadas a diferentes 
processos e tecnologias, que 
além de eliminar da formulação 
substâncias nocivas às pessoas 
e ao meio ambiente, dão origem 
à ingredientes inovadores e 

altamente efi cazes, propor-
cionando benefícios diretos na 
saúde do consumidor. 

Vale destacar também a 
importância da rastreabilidade 
da cadeia produtiva, pois é ne-
cessário que todo o processo de 
desenvolvimento e fabricação 
seja rastreado e transparente, 
com impactos positivos em 
todos os elos da cadeia. 

Nesse sentido, uma matéria-
-prima natural, produzida por 
meio do trabalho de coopera-
dos e agricultores familiares, 
que, em vez de desmatarem, 
preservam os recursos da na-
tureza e comercializam seus 
frutos e sementes de forma 
responsável, fomenta direta-
mente uma economia circular 
e a conservação da fl oresta 
em pé. Esse tipo de iniciativa 
promove o desenvolvimento 
socioeconômico, garante o 
respeito à biodiversidade e 
estimula os investimentos 
na utilização consciente dos 
recursos. 

Assim como nos exemplos 
citados na indústria de beleza, 
é importante ressaltar que 
todos os setores da economia 
precisam ter a mesma consci-
ência diante do tema. Afi nal, 
as empresas que buscam o 
fortalecimento no mercado 
precisam estar alinhadas às 
necessidades de consumo da 
população e engajadas em de-
senvolver produtos obtidos por 
meio de sistemas de produção 
totalmente transparentes e li-
vres de substâncias sintéticas.

Portanto, diante da questão, 
é importante entender que a 
química verde tem um papel 
essencial no mercado global, 
pois surgiu para promover o 
equilíbrio econômico, social 
e ambiental. Hoje, podemos 
afi rmar que o tema é muito 
mais que uma tendência, 
tornou-se uma realidade e, por 
conta disso, as empresas que 
apostam nesse conceito, estão 
à frente e prontas para liderar 
esse movimento em prol do 
desenvolvimento de produtos 
mais limpos, com rotulagens 
cada vez mais claras, seguros 
e altamente efi cazes.

(*) - É gerente de Marketing da 
Beraca, líder global no fornecimento 

de ingredientes naturais provenientes 
da biodiversidade brasileira para as 
indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais. 

indústria de beleza
Marianna Cyrillo (*)

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0028233-06.2011. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. Faz Saber a IVO DA SILVA FERREIRA, 
brasileiro, solteiro, empresário individual, R. G. nº 6.240.237-7 SSP/SP, C.P.F. nº 136.677.478-70, 
que EDELSON SANTIAGO DE MIRA e DENISE DE SARAIVA LOUREIRO MIRA, lhe ajuizaram Ação 
Declaratória, Procedimento Comum, objetivando a transferência para os nomes dos réus da 
propriedade do apartamento nº 51-B, localizado no 5º pavimento do CONDOMÍNIO PANAGUARI I, 
situado na Rua Francesco Calegari, nº 23, integrante do Conjunto Habitacional José Bonifácio 
Itaquera II-III, no Distrito de Guaianazes, nesta Capital, com a área útil de 48,99 m², área comum de 
9,20 m², área total de 58,19 m², e uma quota parte ideal no terreno de 59,66 m² ou 3,333%, 
cadastrado na Municipalidade sob o nº 230.114.0075-8, perante o 7º Oficial de Registro de Imóveis 
desta Capital, sob pena de multa diária. Alternativamente, requerem sejam os requerentes autorizados 
a procederem à imediata transferência da propriedade do bem aludido, em nome e às custas dos 
requeridos, nos termos do art. 249 do CC, e ao final seja a presente ação julgada integralmente 
procedente, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na 
ordem de 20%. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

No Brasil, segundo da-
dos do IBGE, 15% das 
crianças entre 5 e 9 

anos e 25% dos adolescentes, 
têm sobrepeso ou obesidade. 
Sendo que em 95% dos casos, a 
origem da obesidade está ligada 
ao desmame precoce, sedenta-
rismo, alimentação inadequada 
e problemas familiares. 

Segundo a psicóloga Ghina 
Machado, da Estar Saúde Men-
tal, vivenciar a obesidade em 
idade tão precoce traz diversos 
impactos, tanto sociais como 
psicológicos. “A obesidade afeta 
a autoestima devido ao estigma 
de ser obeso. Frases como “só é 
gordo quem quer”, “falta força 
de vontade”, “come demais por-
que não tem vergonha na cara”, 
são alguns exemplos que refor-
çam o estigma da obesidade. 
O preconceito em relação aos 
obesos é muito comum e pode 
deixar marcas para a vida toda 
quando acontece na infância ou 
adolescência”. 

Outro fator importante é a 
aceitação da autoimagem. “A 
aceitação da imagem corporal é 
essencial para o adolescente se 
sentir seguro no convívio entre 
seus amigos e na sociedade em 
geral. Quando isso não aconte-
ce, pode gerar problemas nas 

Obesidade na adolescência pode 

relações sociais, no processo de 
formação da identidade e, claro, 
na autoestima. O adolescente 
obeso também pode sofrer 
por se sentir “fracassado”, seja 
em relação à perda de peso ou 
pelo fato de ser obeso, o que 
também leva a um sentimento 
de inferioridade constante”, 
comenta Ghina.

Um estudo mostrou que no 
Brasil cerca de 50% dos adoles-
centes obesos sofrem bullying. 
“Este tipo de agressão sempre 
existiu, apesar da nomencla-
tura ser relativamente nova. 
O que fi cou mais claro nos 
últimos anos é que as agres-
sões durante a vida escolar ou 
adolescência, a dor carregada 
dentro si, as humilhações e os 
constrangimentos podem levar 
ao isolamento social, depressão, 

entre outros problemas que são 
levados para a vida adulta”, 
explica a especialista. 

Apenas 5% dos casos de obe-
sidade tem relação com alguma 
outra doença. A maioria das 
pessoas desenvolve a obesi-
dade devido aos maus hábitos 
de vida, principalmente comer 
demais e praticar atividade 
física de menos. Entretanto, 
há um componente emocional 
muito importante na comida: 
o conforto emocional. E é jus-
tamente por isso que a maioria 
das dietas fracassa, ou seja, para 
perder peso e mantê-lo, muitas 
vezes, é preciso entender, com a 
ajuda da psicoterapia, porque se 
come tanto, quais sentimentos e 
pensamentos estão envolvidos 
e como melhorar a relação com 
a comida. 

“Há casos em que os pais 
têm maus hábitos e, por isso, 
são obesos e perpetuam este 
padrão. Os pais podem ter di-
fi culdade de aceitar a própria 
obesidade. Isso quer dizer que 
se não conseguem olhar para 
si próprios, não poderão olhar 
para a obesidade dos fi lhos e 
buscar tratamento”, refl ete a 
psicóloga. Para Ghina, há tam-
bém os pais que não conseguem 
negar o alimento para os fi lhos, 
sabotando a dieta. Além disso, 
há crianças e adolescentes que 
recorrem à comida para enfren-
tar problemas que não sabem 
solucionar ou ainda para se 
autoconfortar, principalmente 
quando há pouca atenção ou 
afeto dos pais. 

A obesidade tem um com-
ponente emocional muito 
importante. Por isso, seu trata-
mento deve envolver, além de 
nutricionista e\ou endocrinolo-
gista, o acompanhamento com 
um psicólogo, principalmente 
para crianças e adolescentes. 
Os pais também precisam 
se envolver no tratamento, 
pois muitas vezes a causa da 
obesidade está na dinâmica 
familiar e todos precisam se 
engajar para alcançar o sucesso 
(agenciahealth).
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Fotos: Divulgação

Especial

Manuel Alves Filho/Jornal da Unicamp

O movimento antitabagista brasileiro registrou uma 
importante vitória no último dia 1º de fevereiro, 
quando o Supremo vetou o uso de aditivos nos 

cigarros, entre eles os que conferem aroma e sabor ao 
produto. O emprego dessas substâncias tem por fi nali-
dade tornar o tabaco mais palatável, favorecendo desse 
modo o aumento do consumo, especialmente por parte 
de crianças e adolescentes. Os argumentos contrários 
aos interesses da indústria tabagista foram reforçados 
por pareceres do professor da Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp, Luís Renato Vedovato, que tam-
bém é integrante do Comitê pelos Direitos Humanos da 
Universidade.

O julgamento da matéria pelo Supremo encerrou uma 
contenda iniciada em 2011, quando a Anvisa baixou uma 
resolução proibindo o uso de aditivos nos cigarros. A me-
dida teve como base um tratado internacional formulado 
em 2003, do qual o Brasil é 
signatário, que sugere aos 
países que impeçam a uti-
lização dessas substâncias. 
Segundo a norma da Anvi-
sa, a colocação de aditivos 
no cigarro somente seria 
possível se o fabricante 
explicasse o motivo e as 
características destes.

Entretanto, um dia antes 
de a resolução entrar em vi-
gor, a ministra do STF, Rosa 
Weber, concedeu liminar 
suspendendo seus efeitos, 
atendendo a uma Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) proposta pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). “A decisão 
do STF veio somente agora. Dos dez ministros votantes 
[Luís Roberto Barroso se declarou impedido de votar], 
cinco se posicionaram pela manutenção da resolução 
da Anvisa e outros cinco, contra. Com isso, a proibição 
ao uso dos aditivos foi mantida”, explica o professor 
Vedovato. Entretanto, segundo ele, como a decisão não 
foi tomada pela maioria dos integrantes do Supremo, a 
CNI ou as empresas tabagistas podem apresentar novas 
ações às instâncias inferiores do Judiciário. 

“O fato é que a posição do Supremo representou uma 
vitória muito importante para o movimento antitabagista. 
Não podemos nos esquecer de que a outra parte já havia 
obtido uma liminar e detém um forte poderio econômico, 
o que facilita bancar os altos custos de uma ação dessa 
envergadura. Para se ter uma ideia, eu fui nove vezes 
a Brasília ao longo da tramitação do processo”, conta 
o docente da FCA, que fez a sustentação oral no STF 
representando a Associação Mundial Antitabagismso.

Doença pediátrica
O uso de aditivos que conferem aroma e sabor aos 

cigarros, afi rma o docente, representa um risco às pes-
soas, notadamente crianças e adolescentes. “O aditivo 

Vitória 
antitabagista
STF proibiu o uso de aditivos 
que conferem aroma e sabor aos 
cigarros; argumento contrário 
contou com parecer de docente da 
Unicamp

com sabor de frutas, por exemplo, torna o cigarro mais 
palatável especialmente para os jovens, que acabam por 
se tornar mais rapidamente dependentes do tabaco. Um 
relatório do Surgeon General [EUA], de 2010, demonstra 
que 90% dos fumantes experimentam o cigarro antes dos 
18 anos. Justamente por isso a OMS considera o taba-
gismo não somente como um grave problema de saúde 
pública, mas uma doença pediátrica”, aponta.

Em anos anteriores, assinala Vedovato, o poder Judiciá-
rio norte-americano tomou conhecimento de documen-
tos internos da indústria do tabaco, que indicam como 
esse tema é importante para a atuação do setor. Uma 

das frases encontradas na 
documentação é a seguinte: 
"Várias crianças, quando 
começam, não gostam do 
sabor do cigarro e começam 
a tossir. Mas um cigarro 
com sabor, digamos cereja, 
pode parecer melhor. E 
pode matar o gosto [ruim 
do cigarro] para eles, de 
forma que possam começar 
mais cedo".

As argumentações apre-
sentadas pelas empresas 
tabagistas em favor do uso 
dos aditivos, continua o 
docente, não se sustentam 
diante da realidade. Se-
gundo ele, o setor alegou 

que a proibição dos aditivos poderia afetar o comércio 
de cigarros no Brasil e, consequentemente, provocar 
desemprego. “Ocorre que 88% da produção de tabaco 
brasileira são destinados à exportação. Ou seja, uma 
regulação mais rigorosa não trará tanto impacto assim 
para o mercado interno”, considera.

Outra alegação do segmento é de que ele é um im-
portante pagador de impostos. A justifi cativa também 
é contestada pelo professor da FCA. Conforme dados 
do Instituto de Efectividad Clinica y Sanitária (América 
Latina), as indústrias do tabaco recolhem anualmente 
cerca de R$ 13 bilhões aos cofres públicos. “Analisadas 
de forma isolada, essas cifras parecem grandiosas. No 
entanto, as doenças relacionadas ao uso do tabaco cus-
tam anualmente ao Estado brasileiro perto de R$ 56,9 
bilhões. Ou seja, existe uma diferença de quase R$ 44 
bilhões, que saem do bolso dos contribuintes. Isso sem 
contabilizar os gastos adicionais das famílias com remé-
dios e cuidados com os pacientes”, elenca.

O docente lembra que a Constituição brasileira deter-
mina que a saúde é um direito de todos e um dever do 
Estado. “Ora, se a saúde é um direito de todos,  o Estado 
tem a obrigação de regular produtos que representem 
um risco ao bem-estar da população”, entende. Aliás, 

a questão de fundo do 
julgamento no STF tinha 
relação justamente com a 
competência das agências 
reguladoras, no caso a 
Anvisa.

Se o Supremo tivesse 
derrubado a resolução, 
conforme Vedovato, teria 
sido o mesmo que dizer que 
a Anvisa não pode desem-
penhar o papel para o qual 
foi criada, ou seja, regular 
produtos e processos que 
possam representar um 
risco à saúde da população. 
“Isso não somente afetaria 
as atividades da Anvisa, 
mas também abriria pre-
cedente para a contestação 
da competência das demais 
agências reguladoras”, as-
sinala o docente.

Justiça na contramão
O diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, 

considerou a decisão do STF como uma vitória do 
órgão. “Foi uma importante vitória para assegurar 
que a Anvisa possa regulamentar os cigarros. Há 
várias iniciativas da indústria do tabaco, como a 
inclusão de aditivos que disfarçam o sabor, que 
podem induzir crianças e adolescentes a experi-
mentarem cigarros e se tornarem fumantes. Isso 
pode reverter a tendência de redução do tabagismo 
verificada nos últimos 25 anos em nosso país, com 
gravíssimo impacto na saúde pública. Continuare-
mos a apresentar os argumentos técnicos e legais 
sempre que houver novas ações”, declarou.

Além do Brasil, outros países também proíbem 
o uso de aditivos do tabaco. Canadá, Espanha e 
Alemanha, por exemplo, venceram os obstáculos 
impostos pelas discussões internas e optaram 
por essa postura. Se nesse aspecto o Brasil está 
alinhado com as nações desenvolvidas, em outro 
deixa a desejar, como observa Vedovato. Ele se 
refere ao posicionamento da Justiça brasileira, 
que tem transitado na contramão do judiciário 
de outros países.

Aqui, nenhuma ação proposta por ex-fumantes 
pleiteando indenização das indústrias tabagistas 
pelos danos provocados pelo cigarro obteve êxito 
até hoje. “Em outros países, a concessão de in-
denização para ex-fumantes ou suas famílias já é 
uma realidade. O recado dado pela Justiça, nesses 
casos, é o seguinte: quem fabrica um produto que 
pode causar dano a alguém deve tomar mais cui-
dado tanto com essa produção quanto com a sua 
divulgação”, pondera o Vedovato. Segundo ele, um 
dos objetivos do Comitê pelos Direitos Humanos 
da Unicamp é refletir e propor questões fora do 
âmbito do Direito, de forma a contribuir para as 
ações do MP e para as decisões do Judiciário.Professor Luís Renato Vedovato, que fez sustentação oral no STF: “O aditivo com 

sabor de frutas torna o cigarro mais palatável especialmente para os jovens”.
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Enquanto as indústrias do tabaco recolhem R$ 13 
bilhões ao ano em impostos, os custos com as 

doenças relacionadas custam ao Brasil
R$ 56,9 bilhões no mesmo período.
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O uso de aditivos que conferem aroma e sabor
aos cigarros representa um risco às pessoas,

notadamente crianças e adolescentes.
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O mercado de 

dispositivos apresentará 

crescimento na casa de 

milhões de unidades 

em todo o mundo nos 

próximos anos

Essa afi rmação é apoia-
da por estudos que 
indicam a escalada da 

venda e utilização desses de-
vices, tanto em casa quanto no 
trabalho. No Brasil, por exem-
plo, terminamos 2017 com 
a média de um smartphone 
por habitante, milhares deles 
sendo utilizados inclusive para 
atividades profi ssionais. Com 
esse cenário, uma tendência 
se fi rma cada vez mais: pro-
fissionais seguirão levando 
os seus dispositivos pessoais 
para o ambiente corporativo, 
consolidando a era do Bring 
Your Own Device (BYOD).

O crescimento exponen-
cial do número de sistemas, 
máquinas e devices móveis 
trocando informações entre si, 
e do uso de aparelhos próprios 
no ambiente profi ssional, é 
alavancada pelo avanço da 
adoção de tecnologias como 
Cloud Computing. A Nuvem 
tornou-se uma das responsá-
veis por gerar novas maneiras 
de trabalhar, que derrubam 
as paredes dos escritórios 
convencionais e eliminam 
as limitações de tempo. Ao 
mesmo tempo em que as jor-
nadas se tornam mais fl exíveis, 
com profi ssionais acessíveis 
o tempo todo e em qualquer 
lugar, o uso de dispositivos 
pessoais no trabalho leva às 
corporações um novo desafi o: 
com tantos devices conectados 
acessando redes corporativas, 
como garantir a segurança dos 
dados e sistemas, e mitigar o 
risco de ataques cibernéticos?

Antes de adotarem a cha-
mada política do BYOD, é 
imperativo que as empresas 
façam a lição de casa e conhe-
çam as vulnerabilidades que 
surgem com o novo modelo 
de trabalho. Soluções de TI já 
são capazes de realizar uma 
varredura e identifi car possí-
veis falhas na segurança das 
organizações. Com a visibilida-
de dos possíveis riscos dessa 
tendência, é possível fazer 
um planejamento de ações 
que evite sérios danos como 
roubo ou sequestro de dados 
e vazamento de informações 
sigilosas. Esse planejamento 
é complexo e envolve o ma-
peamento de todas as áreas 
da empresa, além de uma 
equipe técnica especializada 
e dedicada.

Da mesma forma como as 
tecnologias evoluíram, o cy-
bercrime também está mais 
sofi sticado. Para ter um am-
biente seguro é necessário im-
plementar um plano de ações 
completo, que inclua desde 
soluções mais simples até as 
preditivas e mais complexas, 
com o monitoramento prévio 
de movimentos suspeitos, 
fornecendo subsídios para o 
planejamento de reação da 
empresa em caso de ataques.  

O aumento da conscienti-
zação sobre cybersecurity faz 
com que parte das organiza-
ções já nasçam com recursos 
de segurança perimetral im-
plantadas, como fi rewall, IPS, 
antivírus e anti-spam, que 
analisam o tráfego de dados 
e bloqueiam as tentativas de 

acessos não autorizados. Tais 
iniciativas devem ser somadas 
a soluções que mitigam os ris-
cos de ataques de negação de 
serviço (Anti-DDoS), os mais 
usuais, e que incluem proteção 
de aplicações, técnicas predi-
tivas e criptografi a.

Outro ponto é a elaboração e 
disseminação de uma política 
de segurança corporativa clara 
e objetiva para os colaborado-
res. Ela deve abranger temas 
como a permissão de acessos 
a sistemas e aplicações da 
empresa, a autenticação de 
usuários, a política de con-
fi dencialidade e a validação 
de senhas, que precisam ser 
complexas e modificadas 
com frequência. Funcionários 
conscientes e alinhados as 
melhores práticas tornam-se 
mais vigilantes e atentos a 
possíveis falhas. 

Pensando na expansão cada 
vez maior da política de BYOD, 
soluções estão sendo constan-
temente aprimoradas para o 
gerenciamento de dispositivos 
móveis, como a chamada MDM 
(Mobile Device Management). 
Com ela, as empresas garan-
tem que os aparelhos e as 
informações trocadas entre 
eles seguirão a política de 
segurança determinada pela 
organização. Para garantir a 
privacidade e a proteção dos 
dados corporativos, a empresa 
é responsável pelo controle 
de acesso, determinando os 
itens disponíveis para uso. 
As aplicações corporativas 
são instaladas e atualizadas 
remotamente, garantindo 
que os colaboradores tenham 
à disposição a versão mais 
moderna de suas ferramentas 
de trabalho, assim como da 
proteção delas.

O BYOD tem se tornado tão 
comum nas empresas que, na 
Europa e nos Estados Unidos, 
até escolas começaram a im-
plementar essa política como 
forma de introduzir, desde 
cedo, a tecnologia na rotina 
das crianças, além de usá-la 
no engajamento nas salas de 
aula. Isso mostra a tendência 
de expansão da prática, con-
siderando as novas gerações 
de colaboradores que estão 
por vir, e, consequentemente, 
o aumento do número de dis-
positivos móveis conectados a 
redes corporativas. Por isso, o 
plano de segurança precisa ser 
prioridade nas organizações, se 
tornando tão importante quan-
to o planejamento de vendas 
de uma companhia.

Projeções do Gartner indi-
cam que, este ano, empresas 
de todo o planeta gastarão 
mais de 95 bilhões de dólares 
em soluções de segurança, 
cerca de 10% a mais do que em 
2017. Dentro desse universo, 
a terceirização da segurança é 
um dos segmentos que deve re-
gistrar maior crescimento até 
o fi m da década, deixando essa 
árdua tarefa para companhias 
e profi ssionais especialistas 
no assunto. Esse é o caminho 
certo para organizações que 
desejam adotar o BYOD sem 
abrir brechas de segurança. As 
grandes corporações que tive-
ram perdas signifi cativas nos 
últimos anos com ciberataques 
de proporções mundiais prova-
ram que, no quesito segurança, 
prevenir é o melhor remédio!

(*) É Diretor Executivo de Soluções 
Digitais da Embratel.

A segurança corporativa 
na era dos devices 

corporativos
Mário Rachid (*)

News@TI
Curso básico de Drones na Agricultura 

@Segundo o relatório Clarity from above, da PwC, o mercado 
global de Drones pode ultrapassar os 127 bilhões de dólares 

nos próximos anos. Destes, cerca de 32,4 bilhões de dólares serão 
voltados à Agricultura, o que demonstra o enorme potencial que este 
setor ainda tem para crescer. Para quem já atua ou pretende atuar 
com Drones na Agricultura, será realizado um curso básico no dia 
16 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo 
(SP), como parte da programação da feira DroneShow. Nesse curso 
serão abordados aspectos práticos e teóricos sobre a utilização de 
Drones na agricultura. Serão abordadas as características espec-
trais dos alvos agrícolas, equipamentos para coleta de dados e suas 
características, sensores embarcados e suas aplicações, softwares 
para processamento e análises de dados, exemplos de aplicações e 
Drones para pulverização.

Tushar Parikh (*)

Para 2017, as expectativas para o mercado de TI e teleco-
municações foram otimistas, com o IDC prevendo 2,5% de 
crescimento e o Gartner estimando um aumento de 2,9% 

no setor e gastos de R$ 236,1 bilhões. Segundo a 28ª Pesquisa 
Anual do Uso de TI da FGV (2017), o ano deve fechar com cres-
cimento de 8,1% da relação investimento/receita. As apostas para 
2018 são ainda mais expressivas e de acordo com o Gartner, os 
investimentos globais devem atingir os US$ 3,7 trilhões. 

Isso porque, hoje, é impossível imaginar o mundo sem tecno-
logia. ‘Ser digital’ deixou de ser um diferencial e passou a ser 
uma necessidade de toda empresa que deseja ter sucesso, com 
todas as gerações, principalmente os Millennials que são os mais 
exigentes. Além disso, em períodos como esse as companhias de 
TI ajudam outras empresas a melhorar seus resultados, reduzir 
custos, economizar e investir mais. 

A crise ainda está presente no Brasil, porém os analistas eco-
nômicos estão mais otimistas com o retorno de crescimento do 
país. Até julho deste ano foi possível observar uma recuperação 
de 0,4% nos empregos do setor e, de acordo com o IDC, a trans-
formação digital deverá dar o tom do mercado, o que representa 
uma ótima oportunidade para as empresas de outsourcing e TI 
crescerem. 

O próximo ano será marcado por iniciativas inteligentes, inova-
doras e avançadas. Diante disso, cada vez mais as empresas estão 
em busca de valor agregado por menos custos e as companhias 
de TI estão seguindo e adotando novos modelos de negócios que 
serão tendência em 2018 e daqui para frente. São eles: 

 • Inteligência Artifi cal – A TCS realizou um estudo que 
identifi cou que 84% das empresas consideram o uso da IA 
"essencial" para a competitividade, com mais 50% vendo a 
tecnologia como "transformadora". A pesquisa entrevistou 835 
executivos, de 13 setores da indústria, em quatro regiões do 
mundo. É fato que a IA está se espalhando por quase todas 
as áreas das empresas. Os que mais adotam a IA hoje são, 
como já se esperava, os departamentos de TI. No entanto, a 
expectativa é que o maior impacto da IA até 2020 será em 
vendas, marketing ou atendimento ao cliente. 

 • Big Data – Na indústria e no varejo crescem o uso de 
relatórios analíticos que auxiliam as empresas no desenvol-
vimento e, oferta de produtos e,  serviços especializados e 
que o consumidor realmente precisa e quer. Por exemplo, 

Os desafi os e tendências 
do setor de TI para 2018

Desde 2016, o Brasil vive um dos piores momentos econômicos. A crise assolou o país, o desemprego 
aumentou, algumas empresas fecharam, outras reduziram bastante o lucro, produções e vendas. O setor 
de tecnologia da informação (TI), entretanto, foi pouco impactado pela crise e continuou crescendo, 
contratando e recebendo demandas. Exemplo disso é que ainda em 2016, de acordo com relatório da 
Brasscom, o Brasil passou a ocupar a nona posição no ranking dos maiores produtores de TIC

antigamente as pessoas iam a alfaiates/costureiras para ter 
uma camisa ou vestido de acordo com suas medidas. 

 
Com o crescimento da indústria, aconteceu a generalização e 

surgiram os grandes varejistas, que passaram a ofertar roupas em 
tamanho P, M, G, entre outros.  Os novos consumidores são mais 
exigentes e voltaram a procurar por produtos personalizados. Por 
outro lado, eles não têm tempo ou vontade de visitar um alfaiate/
costureira. E é neste tipo de cenário que entra o Big Data. As 
lojas já possuem as informações dos seus clientes e produzem 
roupas e outros produtos a partir dos dados armazenados. Para 
se ter uma ideia de quanto as empresas estão olhando para este 
ponto, a previsão é de que o mercado de Business Analytics 
Software cresça 4,8% em 2017, chegando a US$ 848M, segundo 
estudo do IDC. 

Coinovação - Toda grande empresa de TI precisa entender 
que coinovação é essencial para o surgimento de novas ideias 
para criar um ecossistema. Os modelos fechados de criação de 
novas soluções estão mudando. Cada vez mais é preciso reunir 
instituições acadêmicas, startups, organizações multilaterais e 
clientes para originar verdadeiras sinergias e desenvolver tec-
nologias holísticas e processos fl exíveis. 

 • Agile – As organizações estão adotando o método Agile para 
acelerar o desenvolvimento, aumentar a colaboração entre 
os envolvidos nos projetos e garantir resultados. Quando a 
velocidade é essencial e a qualidade precisa ser de primeira, a 
metodologia Agile se mostra como uma das melhores opções. 
No entanto, a implementação não é simples, são necessárias 
mudanças na estrutura organizacional, mindset colaborativo, 
novas métricas, novas habilidades e novas ferramentas. De 
acordo com pesquisa da TCS, essa metodologia representa 
33% dos projetos e a expectativa é que, em breve, ultrapasse 
os 50%. 

Para fi nalizar, o setor de TI está caminhando para ser o mais 
compartilhado e colaborativo possível e as empresas têm uma 
infi nidade de possibilidades e modelos. Porém, aqueles que 
quiserem obter sucesso devem em especial investir em cinco 
importantes áreas: Mobilidade, Big Data, Mídias Sociais, Nuvem 
e Inteligência Artifi cial. São essas áreas que estão forçando os 
clientes a mudar suas visões de negócios e inovar cada dia mais 
e mais rápido. 

(*) É Country Head do Brasil da Tata Consultancy Services (TCS), empresa líder 
em serviços de TI, consultoria e soluções de negócios e Segment Head Latam 

para as áreas de Banking, Financial Services e Insurance.

Há tempos, as empresas 
tentam criar e manter um 
bom relacionamento com os 
consumidores, uma vez que a 
realidade mostra que uma boa 
experiência do cliente resulta 
em fi delização e, consequen-
temente, em mais receita e 
crescimento para o negócio.

No entanto, embora muitas 
organizações digam que o 
cliente é o coração do ne-
gócio, elas não conseguem 
efetivamente entregar para 
eles o melhor atendimento. 
Isso porque, na maioria das 
vezes, não existe uma es-
tratégia que integre todas 
as áreas da companhia para 
esse mesmo objetivo. Uma pesquisa da Dimension Data reve-
lou que, mesmo reconhecendo que a experiência do cliente é 
um diferencial competitivo, menos de 10% das mais de 1.300 
empresas respondentes conectam sua estratégia digital com a 
experiência do cliente.

Na prática, a tecnologia é um dos pontos fundamentais para 
criar uma experiência ideal ao consumidor. A Forrester Rese-
arch, por exemplo, prevê que tecnologias como vídeo bidire-
cional, realidade aumentada e virtual, e assistentes virtuais irão 
transformar o atendimento ao cliente nos próximos cinco anos. 

Mas só a tecnologia não basta. É claro que os clientes querem 
ser atendidos por canais práticos e que sejam mais confortáveis 
para eles, como WhatsApp e Messenger do Facebook e, com 
certeza, as empresas devem estar preparadas para responder a 
essa demanda. No entanto, a tecnologia por si só não transforma 
um atendimento em uma ótima experiência que irá reter o cliente 

e fazer com que ele recomende 
os serviços e produtos da em-
presa em questão. Além disso, 
deve-se levar em consideração 
as diferenças comportamen-
tais de cada público.

A melhor estratégia para 
criar um bom relacionamento 
com o consumidor é realizar 
um diagnóstico sobre o negó-
cio e seus clientes. Isso implica 
na análise do que a empresa 
precisa melhorar, quais são 
seus objetivos, quais são as 
necessidades dos consumi-
dores, e como as duas partes 
podem se entender da melhor 
maneira possível. Assim, é 
possível defi nir os processos 
e implementar as melhores 

soluções para atingir as metas estabelecidas.
O diagnóstico da situação da empresa e de seus clientes é 

fundamental, porque possibilita que o projeto para o atendimento 
ao consumidor seja feito sob medida. Nenhuma empresa é igual 
à outra, portanto, uma única solução pode não ser a melhor 
escolha para todas. Uma estratégia bem planejada e integrada 
com as necessidades do negócio tem bastante chance de sucesso.

No fi nal, estar atualizado com as tecnologias que os usuários 
preferem é essencial, mas não é sufi ciente como método único. 
Com o consumidor no centro do mercado, o jogo é dinâmico e 
demanda uma rápida adaptação das empresas. Manter estra-
tégias que incorporem todas as necessidades identifi cadas em 
um diagnóstico prévio pode ser a grande diferença para obter 
a tão sonhada excelência na experiência do cliente.

(Fonte: Altivo Oliveira, CEO do Grupo Elo).

A importância do diagnóstico para a 
excelência no atendimento ao cliente
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o sexto dia da lunação. Ainda pela manhã a Lua em conjunção com Urano pode provocar instabilidade, 

atrasos e explosões emocionais. Às 08h12 a Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Touro às 16h13. O astral vai 

fi car mais lento e calmo. Será possível encontrar mais estabilidade emocional no fi nal da tarde depois que a Lua estiver 

em Touro. A noite deve ser bem mais calma e tranquila. A Lua em harmonia com o Sol renova as energias e dá maior 

vitalidade no fi nal desta terça-feira.
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De manhã a Lua em seu signo ajuda 
a acreditar naquilo que estiver sendo 
realizado. A refl exão ajuda a saber o 
que deseja da vida e preparar o que 
pretende fazer. De tarde e à noite 
depois que a Lua estiver em Touro 
haverá maior sensualidade e chance 
de encontros 78/478 – Branco.

O seu bem-estar estará associado ao 
dever cumprido. Por isso faça tudo 
corretamente. Na parte emocional, 
analise friamente a situação, corte 
excessos. Com a Lua em seu signo 
a tarde proteja sua relação e faça 
tudo para criar um clima de prazer. 
83/383 – Azul.

Muita habilidade nas negociações 
e nas relações de negócios. 
Cuidado para que suas ambições 
não escondam a realidade. Será 
possível encontrar mais estabilidade 
emocional no fi nal da tarde depois 
que a Lua estiver em Touro. A noite 
deve ser bem mais calma e tranquila. 
52/352 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento 
pode acontecer na relação com as 
outras pessoas, podendo acarretar 
desentendimentos e será melhor 
tentar evitar isso. O momento não 
é bom para os negócios. Atividades 
ligadas a diversão estão favorecidas 
e trarão progresso e elevação. 44/544 
– Verde.

Melhoria da situação material e 
fi nanceira virá através de mudanças 
na rotina e no trabalho. Se continuar 
fazendo a mesma coisa nada irá 
mudar. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de agir, pois podem ajudar 
muito na tentativa de encontrar 
soluções. 92/592 – Amarelo.

Com a Lua em Touro a tarde será 
ótima para aumentar a sensualidade 
e isso torna o dia muito positivo para 
lidar com as coisas do coração. Pode 
enfrentar confl itos pessoais por suas 
atitudes e acabar sendo prejudicada. 
Atente a saúde e a recupere bem.  
42/142 – Verde.

Aproxime-se de pessoas objetivas 
e práticas e ouça conselhos úteis. 
Uma decisão importante precisará 
ser tomada, e algo irá mudar na 
sua rotina nesta terça, que é o seu 
dia favorável da semana. Uma fase 
de intensas emoções, em que irá 
demonstrar tudo o que se passa no 
seu íntimo. 33/433 – Verde.

Às 08h12 a Lua vai fi car fora de curso 
até ingressar em Touro às 16h13. O 
astral vai fi car mais lento e calmo. 
Precisa encarar tudo mais às claras 
e resolver o que deseja e o que quer 
alcançar neste ano. Novos impulsos 
surgirão para a sua prosperidade 
material. 43/243 – Branco.

O fundamental é a presença e 
o contato físico com a Lua em 
Touro. Seja mais aberto ao social e 
diga o que pensa para ser melhor 
compreendido. Na parte emocional, 
analise friamente a situação, corte 
excessos que irão tirar sua disposição. 
88/388 – Verde. 

Ainda pela manhã a Lua em 
conjunção com seu astro Urano 
pode provocar instabilidade, atrasos 
e explosões emocionais. Há perigo de 
acidentes e problemas no trabalho 
mesmo que tenha preparado tudo 
antes muito bem. Recomece o que 
não deu certo e poderá obter sucesso. 
28/428 – Azul. 

Encare tudo dentro da realidade 
e não faça inovações na sua vida. 
Uma atitude generosa e simpática 
será muito melhor do que apenas 
criticar. Logo começará a prosperar 
materialmente depois que o Sol 
entrar na sua casa dois em Áries 
no dia 21 de março, aguarde até o 
lá. 29/429 – Cinza.

O modo de encarar uma situação 
poderá mudar tanto em casa como 
na atividade profi ssional. É hora de 
encarar tudo com mais maturidade 
e seriedade.  Poderá tomar algumas 
decisões importantes esta semana 
desde que tenha preparado tudo 
antes. Só não faça nada impensado. 
21/721 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 20 de Fevereiro de 2018. Dia de Santo Eleutério, São Nemésio, 
São Zenóbio, São Leão de Catânia e Dia do Anjo Ariel, cuja virtude é a 
descrição. Hoje aniversaria a atriz Jennifer O’Neill que faz 70 anos, a 
modelo Cindy Crawford que completa 52 anos e a cantora Rihanna Fenty 
nascida em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é criativo e versátil, mas com difi culdade 
para defi nir seus objetivos. A sua ambição e determinação o ajudam a 
descobrir sua identidade. Possuidor de jovialidade é muito positivo e 
espirituoso, tem aversão à rotina, seu espírito é inquieto.  Costuma ver 
o universo como uma fonte de abundância. Por isso se harmoniza mais 
facilmente com as boas oportunidades e a tem ideias sempre criativas. 
É normalmente discreto racional e acredita que tudo possa se resolver 
com uma boa conversa.  Tem sempre uma especial atenção pelas pessoas 
mais velhas e mais experientes.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. 
Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. 
Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar 
difi culdades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, sorte 
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para trazer paz em sua vida: Para trazer paz para sua 
vida, é necessário que no primeiro dia de Lua Crescente 
você acenda um incenso de alecrim e reze o Salmo 23. 
No dia seguinte, acenda outro incenso, de rosas, e reze 
o Salmo 90. Por fi m, no terceiro dia, reúna as cinzas dos 
dois incensos, jogue no centro de uma fl or e a leve até uma 
igreja. Ao chegar, reze um Pai Nosso, três Ave Maria e faça 
seu pedido. Arranque uma pétala da fl or e deixe o restante 
no altar. Para fi nalizar a simpatia, chegue em casa, faça um 
chá com fl ores de camomila e adicione esta pétala. Tome-o 
ainda quentinho.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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A imagem
típica dos
shows de
mágica

Juiz e sumo
sacerdote
de Israel
(Bíblia)

Comendador
italiano

criador de
escuderia

Torcedor 
do time da
Vila Bel-

miro (fut.)

Grupos
com cinco
músicos

cada

Perfil do
Dr. House,
no seriado
dos EUA

Os exames
típicos de
cursos de
idiomas

Parte
móvel dos
motores
elétricos

“Kick-(?)”,
histórias
de Mark 

Millar (HQ)

Rodrigo
Alvarez,
repórter 
da Globo

“Sr. & (?).
Smith”,

filme com
Brad Pitt

502, em 
algarismos
romanos

Espessa;
grossa

Arma mais flexível da
esgrima Oswald de

Andrade,
poeta

(?) Sued,
jornalista
carioca
Exímios

Tipo de
empresa
regulada
pela Anac

Peça da
direção 
do navio

Erva
medicinal
conhecida

como
“absinto”

Fazenda,
em inglês
Natureza
(abrev.)

Comitê
olímpico
Lanterna
de carro

Predestina-
ção (pop.)
Seu sím-

bolo é “Os”

Marido
(?) Reich: 
a Alemanha

Nazista

Tornar
vazio

A pessoa
dedicada

à evangeli-
zação de

sua fé

Longe, 
em inglês

Gosta
muito de

“Divino 
(?)”,  suces-
so de Gal 

In (?):
estado do

esgoto
sem trata-

mento

Leão, em
inglês

Mar de (?),
lago da Ásia

“Norte”, 
na rosa

dos ventos 

Aqueles
que agem
de má-fé

Dificuldade
do mal-

humorado 

Página
(abrev.)

Ulysses Guimarães,
político brasileiro

Uma das justificativas para a
migração dos moradores dos 

grandes centros para
as cidades pequenas

Adoçante
silvestre

Predadora
do gnu

Ela, em
inglês

Criatura inventada por crianças,
que pode ser benéfica ao 

seu desenvolvimento
cognitivo

Sua Alteza
Real

(abrev.)

Soltar
mugidos
(o boi)

3/ass — far — she. 4/farm — lion. 5/hiena. 6/arruar — natura. 7/ibrahim. 11/enzo ferrari.
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Clássicos 
As Orquestras de Heliópolis sobem ao palco com seu di-

retor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, para 
interpretar consagrada composição de Gustav Mahler. Isaac 
Karabtchevsky, tido como o regente mais importante em 
atividade atualmente no Brasil, conduz as Orquestras que, 
com mais de 100 pessoas no palco, interpretam a elementar 
Sinfonia nº 6 em Lá Menor – Trágica, do ilustre compositor 
Gustav Mahler. 

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Pça Ramos de Azevedo, s/n, República, 
tel. 3506-4600. Domingo (04/03) às 12h. Ingresso: R$ 10.

Estreia, no dia 24 o 
espetáculo “Rebelião 
- O Coro de Todos 
os Santos” com texto 
e direção de Marcelo 
Marcus Fonseca

No enredo, Artura, 
Cacimba e Jí saem do 
interior do país com 

o intuito de salvar o Brasil, 
devolvendo para Portugal 
símbolos da colonização. 
Para cumprirem a missão 
eles enfrentam os terríveis 
Arranca-línguas, fi guras mí-
ticas que encontram durante 
a viagem. Com música exe-
cutada ao vivo, entre temas 
inéditos de Bisdré Santos e 
Marcelo Marcus Fonseca e 
peças de compositores es-
quecidos do Séc. XVIII, a peça 
traz elementos da cultura 
popular traduzidos de forma 
livre, de forma surrealista ou 
carnavalesca, explorando a 
dialética nos motivos religio-
sos ou sociais que controlam 
a razão do cidadão brasileiro 
contemporâneo. A caminha-
da de Artura e Cacimba é um 
levante com destino certo: o 
ponto exato onde pretendem 
devolver, para reparo na 
Europa, um objeto da época 
da colonização portuguesa 
que, apesar da boa intenção, 

“Rebelião - O Coro de 
Todos os Santos”

Cena do espetáculo “Rebelião - O Coro de Todos os Santos”

trouxe desgraça ao ser usado 
com maus propósitos. Acom-
panhadas por Ji, corcunda que 
carrega o tal objeto como um 
estandarte, elas pretendem 
formar um “exército de fodi-
dos” (pessoas excluídas da 
sociedade) para enfrentar os 
misteriosos Arranca-línguas, 
criaturas que propagam a 
miséria social e humana por 
meio do controle da liberdade 
dos viventes. Nesse tumultu-

ado caminho encontram João 
Batista, um ex-pescador sádico 
e assassino de Arranca-línguas 
- interpretado pelo diretor 
Marcelo Marcus Fonseca que 
volta à cena depois de três 
anos. Eles começam, então, a 
entender a extensão das bar-
reiras, a violência que precisam 
enfrentar para criar um mundo 
livre e delicado, para chegar ao 
recomeço do Brasil. Juntam-se 
ao “exército” um índio fi lósofo 

e alcoólatra, um açougueiro 
negro monossilábico e uma 
dançarina de prostíbulo) que 
teve o fi lho morto pelos ini-
migos dos combatentes. Com 
Gabriela Morato, Elena Vago, 
Francisco Silva, Marcelo Mar-
cus Fonseca, Valcrez Siqueira, 
André Souza, Lia Benacon e 
Erick Malccon.

Serviço: Teatro do Incêndio, Bela Vista, 
tel. 2609 3730. Sábados às 20h e domingos às 
19h. Ingresso: Pague quanto puder. Até 24/06.
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O humorista Ary Toledo segue sua carreira de mais de 
53 anos de sucesso. No show Ary Toledo 5.3 ele atualiza 
seu repertório de piadas sobre sogra, criança, português, 
política e muitos outros. Sempre com sua genialidade e 
sem ofender ninguém. Não vai faltar seu “causos”, suas 
estórias do cotidiano e as já consagradas músicas. Ele 
que recentemente lançou um novo livro vem cheio de 
entusiasmo para mostrar que continua a toda!

Serviço: Tênis Clube Paulista, R. Gualaxos, 285, Aclimação, tel. 3252-5254. 
Sábado (24) às 22h. Ingresso: R$ 80.

Causos de Ary
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Compromisso
Neste dia de sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 

que você saiba.... Que você precisa assumir um compromisso e, uma 
vez que tenha feito isso, então a vida lhe dará algumas respostas. Les 
Brown disse isso, e ele estava certo. Assumir um compromisso signifi ca 
mais do que dizer “Eu vou tentar.” Signifi ca dizer “Estou inteiro nisso. 
Estou totalmente comprometido. Mesmo que seja difícil. Na verdade, 
especialmente se for. Alguém disse uma vez, a idade coloca rugas no 
corpo. Desistir coloca rugas na alma. Você não precisará pensar nem 
um segundo para saber exatamente por que recebeu esta mensagem 
hoje. Amor, seu amigo. - Neale Donald Walsch.

Após a turnê anterior, Gigante Gentil, onde cantava alguns de 
seus maiores sucessos, intermeados de canções inéditas; e antes 
de lançar seu novo disco, só de canções inéditas, incluindo par-
cerias com nomes como Milton Nascimento e Emicida; Erasmo 
Carlos apresenta um formato novo, em um show mais intimista e 
próximo do público. O repertório é formado por canções clássicas 
como “É Proibido Fumar”, “Sou uma criança não entendo nada”, 
“Gatinha Manhosa”, “Sentado à beira do caminho”, “É Preciso 
Saber Viver”, “Quero que vá tudo para o inferno” e “Festa de 
Arromba”; entre outros sucessos que os fãs do Tremendão não 
cansam de ouvir e cantar junto.

Serviço: Teatro Lauro Gomes, R. Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos, São Bernardo do 
Campo, tel. 4368-3483. Domingo (25) às 20h. e Teatro Municipal de Barueri, R. Ministro 
Raphael de Barros Monteiro, 255, Vila Boa Vista, Barueri, tel. 4198-0972. Ingresso: R$ 100.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Lair Ribeiro (*)

A primeira
impressão
é a que fi ca

Na vida profissional, 

uma boa imagem 

pessoal é capaz 

de abrir portas, 

de ajudar a 

estabelecer confiança 

e de transmitir 

credibilidade

Contudo, construir uma 
imagem positiva requer 
atenção e conheci-

mento, especialmente sobre 
estética, etiqueta, ética e 
relacionamento interpessoal.

Observe, no dia-a-dia, o 
modo como as pessoas que 
transmitem uma boa ima-
gem pessoal se vestem, se 
cumprimentam e conversam. 
Essas pessoas devem ser um 
espelho para você. Manter 
uma imagem pessoal positiva 
faz bem para a sua vida pes-
soal e profi ssional, mas essa 
imagem tem de ser autêntica 
e coerente. 

Se a “embalagem” (apa-
rência) não corresponder 
ao “conteúdo” (ser), todo o 
seu esforço cairá por terra. 
A correspondência entre 
“conteúdo” e “embalagem” 
é crucial quando se trata de 
credibilidade e credenciais. 
Há pessoas que aparentam 
possuir um vasto conhecimen-
to sobre uma enorme gama de 
assuntos e, quando precisam 
falar de algum deles, o fazem 
com a profundidade de um pi-
res. Isso abala a credibilidade 
delas. E credibilidade é assim: 
uma vez arranhada, leva tem-
po para ser restaurada. 

As pessoas precisam ter 
uma percepção equilibrada a 
seu respeito. É certo que nem 
todos o enxergarão da mesma 
forma, mas é preciso evitar 
antipatias. Bom, mesmo, é 
que todos possam vê-lo como 
uma pessoa confi ável, compe-
tente, ética e transparente. 
Assim, você será sempre bem 
recebido!

Dicas para a construção de 
uma boa imagem pessoal:
 1. Identifi que se a imagem 

que você transmite é 
positiva ou negativa e 
avalie sua participação 
em grupos e a facilidade 
com que se relaciona 
com desconhecidos 
para saber se a sua 
imagem está agradando 
ou não;

 2. Seja cordial, educado 
e agradável; cumpri-
mente a todos, inde-
pendentemente de seu 
nível hierárquico; tenha 
sempre um sorriso no 
rosto e as palavras 
“obrigado” e “por favor” 
na ponta-da-língua;

 3. Fique atento à sua co-
municação verbal e não-
verbal, evitando que seu 
corpo diga uma coisa e 
suas palavras, outra. 

Vestuário é um dos prin-
cipais componentes da sua 
imagem pessoal. Mais impor-
tante que ter dinheiro para 
gastar em vestuário é ter 
bom senso e aprender a se 
vestir corretamente, de um 
modo que revele o seu estilo 
e a sua personalidade e de 
acordo com o contexto para o 
qual você se veste. Portanto, 
seguem-se algumas regras 
básicas em relação a vestuário:

 • Formal: Terno e gravata 
para homens e terninho 
ou tailleur para mulhe-
res;

 • Casual: Camisas com co-
larinho e manga longa, 
com calças de lã fria ou 
gabardine para homens, 
e twin-sets, camisas ou 
blusas de seda, com 
calças ou saias de lã 
fria ou microfi bra para 
mulheres;

 • Esporte: O jeans é 
permitido, mas só o 
tradicional;

 • Sempre: Fuja de modis-
mos e opte por peças de 
qualidade e caimento 
impecáveis, que pro-
porcionem conforto e 
elegância na medida 
certa. Mantenha unhas, 
cabelos e barba bem 
feitos, refletindo sua 
higiene e preocupação 
com a aparência; 

 • Evite: Roupas que não 
respeitem o nível de 
formalidade exigido, 
peças muito velhas, 
desbotadas ou mal-
cuidadas. As mulheres 
devem evitar saias e 
vestidos curtos, blu-
sas de alça ou muito 
decotadas, fendas pro-
fundas, brilho e trans-
parências. Também 
devem evitar excessos 
de maquiagem, de per-
fume ou de acessórios. 
Homens devem evitar 
bermudas, cabelos sem 
corte e barba por fazer. 

Seja autêntico! Vá além do 
primeiro encontro. Surpreen-
da as pessoas e prove que você 
cumpre o que promete. Aja 
sempre com ética, respeito, 
confi ança e credibilidade e 
muitas portas se abrirão a 
você. 

(*) - Médico cardiologista, viveu 17 
anos nos Estados Unidos, onde 

realizou treinamentos e pesquisas 
na Harvard University, Baylor 

College of Medicine e Thomas 
Jeff erson University. É autor de 

livros que se tornaram best-sellers 
(www.lairribeiro.com.br).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios
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O pretendente: IGOR DA SILVA GOMES, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1981, residente 
e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Fernandes 
Gomes e de Maria José da Silva Gomes. A pretendente: CAMILA COSTA DAMAS, 
profi ssão: jornalista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 09/06/1982, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Rui Vaz Damas e de Eliane Aparecida Costa Damas.

O pretendente: WELINTON AGUIAR SANTANA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
12/02/1984, residente e domiciliado no Jardim Sapopemba, São Paulo, SP, fi lho de 
Altamirando de Oliveira Santana e de Antonia Aguiar Santana. A pretendente: ANDRESSA 
BENOSO ROCCO, profi ssão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1991, residente e domiciliada na Vila Santa 
Virginia, São Paulo, SP, fi lha de Ubirajara Nunes Rocco e de Ana Rosa Benoso Rocco.

O pretendente: NÍCOLAS GAIDAJI ZACHARIAS, profi ssão: instalador de acessórios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 04/12/1992, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Celso Garcia 
Zacharias e de Vera Lucia Gaidaji Zacharias. A pretendente: MAYARA CARDOSO 
OLIVEIRA, profi ssão: instrumentadora cirurgica, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1995, residente e domiciliada na Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Temilson Oliveira e de Marilucia Cardoso da Silva Oliveira.

O pretendente: RAFAEL BARROS DE PAULA FERNANDES, profi ssão: engenheiro 
eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
19/04/1981, residente e domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de João 
de Paula Fernandes e de Olinda Gonçalves Barros Fernandes. A pretendente: ISABELLA 
MORTATTI, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1989, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Fernando Mortatti e de Lindalva Maria de Barros Mortatti.

O pretendente: SERGIO DA SILVA MOTA, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1967, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo, SP, fi lho de Mariano da Silva Mota e de Cleide 
Antonia Gimenez Mota. A pretendente: LUCIANA DE BARROS SILVA, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-
nascimento: 20/03/1984, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz de Barros Silva e de Maria de Barros Silva.

O pretendente: ALAN DINIZ, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, naturalidade: em 
Vila Mariana, São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1990, residente e domiciliado no 
Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Francisco Diniz e de Cristina Balthazar 
Bonesi Diniz. A pretendente: NATHÁLIA LÚCIA SEVILHA FRANCISCO, profi ssão: 
hoteleira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
11/03/1991, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, fi lha 
de Anselmo Augusto Francisco e de Vera Lúcia Sevilha Bozelli Francisco.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

A pretendente: URSULA TAVEIRA DOMINGUES DA CRUZ MACHADO, profi ssão: 
bióloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Casa de Portugal, RJ, data-nascimento: 
04/11/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lha de Elmo 
Marques da Cruz Machado e de Maria de Fátima Taveira Domingues da Cruz Machado. 
A pretendente: AMANDA CAROLINE PAULO, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
05/03/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Paulo Filho e de Sandra Regina da Silva Paulo.

O pretendente: DANILO GOMES DE SOUZA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 29/03/1983, residente e 
domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Gomes de Souza e de 
Maria Rejane da Silva de Souza. A pretendente: PERLA APARECIDA DA CONCEIÇÃO 
HERRERA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 26/12/1987, residente e domiciliada no Parque 
Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Herrera e de Josefa da Conceição.

O pretendente: LEONARDO RODRIGO DE OLIVEIRA COSTA, profi ssão: lavador de 
autos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
14/10/1991, residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Mario de 
Oliveira Costa e de Valeria Rodrigues Costa. A pretendente: NATHALIA DA COSTA 
NUNES, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca, SP, data-nascimento: 18/10/1988, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Nunes e de Maria Aparecida da Costa Nunes.

O pretendente: MURILLO HENRIQUE VINAGRE DE LIMA, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1995, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Edi Marcos Vinagre 
de Lima e de Marlene Couto Lima. A pretendente: ANA BEATRIZ BRITO FERRARI, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 08/04/1996, residente e domiciliada no Parque Fongaro, São Paulo, 
SP, fi lha de João Ferrari e de Silvana Aparecida Brito.

O pretendente: RONALDO ALVES DE SENA, profi ssão: auxiliar de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1992, residente 
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no de Sena e de 
Maria José Alves de Sena. A pretendente: ANDRESSA DE PAULA, profi ssão: auxiliar 
de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/07/1998, residente e domiciliada no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lha de Decio de 
Paula e de Jucinete Oliveira Santos de Paula.

O pretendente: WAGNER BRANDÃO TORRES, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 18/03/1980, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Aluizio Bezerra 
Torres e de Maria Jose Brandão Torres. A pretendente: KELLY APARECIDA FELIX 
CARLOS, profi ssão: corretora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 28/06/1983, residente e domiciliada na Vila São 
Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Vieira Carlos e de Maria Guiomar Carlos.

O pretendente: BRUNO APARECIDO RODRIGUES GONÇALVES, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Utinga - Santo André, SP, data-nascimento: 16/04/1987, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Pedro Gonçalves 
e de Ozana Laurindo Rodrigues Gonçalves. A pretendente: BRUNA GONÇALVES LEITE, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 05/03/1990, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de 
Isaias Gonçalves Leite e de Lucinete Pereira dos Santos Gonçalves Leite.

O pretendente: EDUARDO FUSCO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/05/1990, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, filho de Antonio Fusco 
e de Anadir Henrique Fusco. A pretendente: NATHALIA SANTANA MARTINS, 
profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/01/1990, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Santana Martins e de Silvana Antonia da Silva Martins.

O pretendente: FELIPE RAMALHO DE CAMPOS, profissão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1992, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, filho de Ruy Barbosa 
de Campos e de Lilian Fares Ramalho de Campos. A pretendente: NATHÁLIA 
STAGLIANO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, data-nascimento: 19/05/1993, residente e domiciliada no Parque 
da Mooca, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Stagliano e de Marina Garcia.

O pretendente: VINICIUS PAPASIDERO, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1991, 
residente e domiciliado na Vila Anadir, São Paulo, SP, filho de Valdir Papasidero 
e de Maria Josefina Papasidero. A pretendente: RENATA MICHELE DA SILVA, 
profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Guilherme, SP, data-nascimento: 18/04/1982, residente e domiciliado na Vila 
Anadir, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Silva e de Maria de Fatima Felipe 
da Silva.

O pretendente: ANDERSON ALVES DE ALMEIDA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Utinga, Santo André, SP, data-nascimento: 
15/12/1984, residente e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, filho de 
Ariston Alves de Almeida e de Olinda Aparecida Rego de Almeida. A pretendente: 
PAULINA DE JESUS DE SOUSA, profissão: auxiliar de laboratório, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Cipó, BA, data-nascimento: 22/06/1989, residente e 
domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, SP, filha de Manoel Gonçalves de 
Sousa e de Maria Alice de Jesus.

O pretendente: RICARDO MARTINS MACHADO, profissão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
22/08/1981, residente e domiciliado em Santo André, SP, filho de João Alberto 
Filgueiras Machado e de Ruth Martins Machado. A pretendente: KELLY MIDORI 
MURAKAMI, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1981, residente e domiciliada no Parque 
Residencial Oratório, São Paulo, SP, filha de Tetsuo Murakami e de Massaé 
Murakami.

O pretendente: VALDINEI GOMES MARTINES, profissão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
05/02/1983, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, filho de Solange 
Aparecida Gomes Martines. A pretendente: DEISE VASQUES DOS SANTOS, 
profissão: gerente de clínica de estética, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1976, residente e domiciliada em São 
Caetano do Sul, SP, filha de Osvaldo Augusto dos Santos e de Lourdes Vasques 
dos Santos.

“O ano de 2018 tem o 
potencial de pro-
vocar uma escalada 

(militar), não necessariamente 
porque alguma das partes de-
seja iniciá-la, senão por uma 
deterioração gradual [das re-
lações]. Isto é o que nos levou 
a aumentar o nosso nível de 
preparação”, disse o general 
Nitzan Alon, chefe de Opera-
ções do Exército em uma nada 
habitual entrevista à Rádio do 
Exército de Israel.

Segundo Alon, Assad está 
a ponto de apagar os últimos 
focos das zonas rebeldes no 
sudoeste do país, ao longo 
das fronteiras jordaniana e 
israelense, o que facilitaria 
aos aliados do regime sírio 
concentrar-se em Israel. “Não 
estamos permitindo que este 
tipo de coisas ocorram sem a 
nossa intervenção. Estamos 
atuando e continuaremos a 
atuar”, afi rmou o general, apa-
rentemente referindo-se aos 
ataques israelenses na Síria 
contra alvos iranianos e do 

Soldados de Israel fazem manobras perto da Faixa de Gaza.

O Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais está 
preparando sugestões de mu-
danças legislativas com o 
objetivo de combater o crime 
organizado. O grupo, que conta 
com a participação de chefes 
dos ministérios públicos es-
taduais, reuniu-se ontem (19) 
em São Paulo, para debater as 
propostas que serão encamin-
hadas à Câmara.

“Combatemos o crime or-
ganizado, além dos crimes 
propriamente ditos, sufocando 

economicamente a lavagem de 
dinheiro. Então, são medidas 
que precisam ser tomadas para 
que secar o dinheiro do crime 
organizado. E também temos 
que combater a infi ltração do 
crime organizado nas áreas pú-
blicas, com agentes públicos”, 
disse o procurador-geral de São 
Paulo, Gianpaolo Smanio, após 
a primeira sessão de discussões.

Entre as mudanças a serem 
propostas na lei, estão meios 
para facilitar a perda de bens 
utilizados por organizações 

criminosas. “Podemos ter, por 
exemplo, uma legislação de 
perda de bens, para que pos-
samos imediatamente tirar de 
circulação qualquer bem ligado 
ao crime organizado”, afi rmou 
Smanio. Os procuradores quer-
em endurecer o cumprimento 
da pena de pessoas condena-
das por participação no crime 
organizado, o que pode ser 
feito difi cultando a progressão 
do regime quando se tratar de 
crime organizado.

“É preciso separar bem o que é 

crime organizado e o que não é, 
para que as medidas possam ser 
as mais duras possíveis”, acres-
centou o procurador-geral de 
São Paulo. Parte das sugestões 
será encaminhada à comissão 
da Câmara responsável por 
elaborar um anteprojeto de lei 
para combater o tráfi co de dro-
gas e armas no país. O grupo, 
presidido pelo ministro do STF, 
Alexandre de Moraes, vai propor 
um texto com medidas investi-
gativas, processuais e de regime 
de cumprimento de pena (ABr).

Exército israelense se prepara 
para uma guerra em 2018

General do Exército israelense advertiu ontem (19) que as possibilidades de guerra no norte do país 
são altas, dadas as vitórias do presidente sírio, Bashar al Assad, e seus aliados Irã e a milícia xiita 
Hezbollah, na guerra civil do país vizinho
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entre um terço e metade dos 
seus sistemas. O primeiro-mi-
nistro israelense, Benjamin Ne-
tanyahu, mostrou um pedaço 
do drone iraniano durante seu 
discurso na Conferência de Se-
gurança de Munique, acusando 
o Irã e pedindo ao mundo que 
reconheça e reaja perante esta 
agressão.

“Reconhece?”, perguntou 
Netanyahu ao representante 
iraniano, MohamMad Yavad 
Zarif, ministro de Relações Ex-
teriores iraniano, presente na 
conferência. “Deveria, porque é 
seu”, continuou. Para o general 
Nitzan Alon, se houvesse uma 
guerra seria provável que o Irã 
encorajasse seus aliados a lutar 
contra Israel desde o Líbano, a 
Síria e, potencialmente, tam-
bém desde a Faixa de Gaza. 

Membros do Exército is-
raelense advertem, há anos, 
que um possível confl ito com 
o Hezbollah seria devastador 
tanto para Israel como para o 
Líbano (ABr/EFE).

Hezbollah na passada semana.
Na manhã de 10 de feverei-

ro, um drone, segundo Israel 
de origem iraniana, entrou no 
espaço aéreo israelense e foi 
derrubado por um helicóptero 
da Força Aérea poucos minutos 
depois. Como resposta, caças 
israelenses efetuaram uma sé-
rie de bombardeios de posições 
militares iranianas na Síria, 
incluindo a base móvel desde 

onde era pilotado o drone. 
Durante os bombardeios, um 
dos caças F-16 israelenses caiu 
ou foi derrubado (o Exército 
ainda investiga o fato) e o piloto 
e o copiloto - que saltaram do 
aparelho antes de cair - fi caram 
feridos.

Isto provocou uma nova ro-
dada de ataques, após a qual o 
Exército israelense assegurou 
ter deixado graves danos na 

Um grupo de cientistas da 
Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, anunciou 
que conseguiu, pela primeira 
vez, desenvolver embriões de 
ovelhas contendo células hu-
manas. O sucesso da pesquisa 
abre a possibilidade de órgãos 
humanos serem transplanta-
dos em animais, fazendo com 
que eles possam ser genetica-
mente personalizados e fi car 
compatíveis com a pessoa que 
os receberá.

Segundo os cientistas, os 
embriões cresceram contendo uma 
célula humana a cada 10 mil de ovelha. 
Agora eles estão planejando implantar 
células-tronco humanas em embriões de 

Estudo pode aumentar as possibilidades de 

transplantes de órgãos.

Cientistas criam 1º embrião
de ovelha com células humanas

diabético, tratando-o quase completa-
mente”, afi rmou o líder do projeto, Hiro 
Nakauchi.

Ainda de acordo com os pesquisado-
res, os embriões se desenvolveram bem 
durante os primeiros 28 dias e inclusive 
poderiam se tornar seres vivos, mas o 
experimento precisou ser interrompido 
por questões éticas. Para obter um re-
sultado mais detalhado sobre o estudo, 
seria preciso esperar alguns meses, para 
descobrir quais órgãos seriam formados 
pelas células humanas e as consequências 
ao animal.

Anteriormente, esse tipo de experi-
mento era realizado em porcos, mas as 
ovelhas foram escolhidas por seus órgãos 
serem de tamanhos semelhantes aos dos 
humanos (ANSA).

ovelhas geneticamente modifi cadas para 
desenvolver um pâncreas. “Nós já criamos 
um pâncreas de rato em ratos e depois o 
transplantamos para um exemplar de rato 

Mudanças na lei para combater o crime organizado
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 Distrito - Perus
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEX DA COSTA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Caieiras, SP, no dia (21/12/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma da Silva Rocha e de Maria de Fatima da Costa 
Lohn. A pretendente: SAMARA BALBINO DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Garanhuns, PE, no dia (01/12/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Balbino de Araujo e de Severina Auta de Araujo.

O pretendente: ALLAN APARECIDO DE LIMA CARDOZO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido nesta Capita, SP, no dia (18/05/1988), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jamir Jose Cardozo e de Maria Neide 
Sá de Lima Cardozo. A pretendente: MAIZA SAMPAIO AMARAL, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no 
dia (13/05/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Sampaio de Amaral e de Maria Jose da Silva.

O pretendente: KAÍQUE MACÊDO AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/05/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Amorim e de Rogéria Fernandes de Souza 
Macêdo. A pretendente: THAIS DE SOUSA GONÇALVES, estado civil solteira, profi s-
são assistente de recursos humanos, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/12/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Gonçalves Barbosa 
e de Antonia Pereira de Sousa.

O pretendente: JOSÉ WILLIAMS MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, nascido em Feira Nova, PE, no dia (26/03/1987), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vital José Moreira e de Izaura Vicente 
da Silva. A pretendente: FERNANDA GRAZIELE ALVES SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Itabuna, BA, no dia (25/04/1989), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dinailton Batista Santos e de Cristiane 
Barbosa Alves.

O pretendente: EDMILSON RAMOS NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Palmas de Monte Alto, BA, no dia (09/06/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davi Novais da Silva e de Luzia Cardoso Ramos. 
A pretendente: ANGELA MARIA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascida em Simplício Mendes, PI, no dia (09/12/1982), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otilio Pereira dos Santos e de Maria do Socorro 
Sousa Santos.

O pretendente: ROGERIO RODRIGUES CIPRIANO, estado civil solteiro, profi ssão micro 
empresário, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (19/12/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Cipriano Silva e de Sandra Lopes 
Rodrigues Silva. A pretendente: ERISVALDA TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em São João do Piauí, PI, no dia (27/03/1973), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Jovino da Silva Filho e 
de Eva Tavares da Silva.

O pretendente: FÁBIO MARQUES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de acabamento, nascido em Osasco, SP, no dia (19/06/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Leite de Araujo e de Maria de Lourdes 
Marques de Carvalho. A pretendente: DAYANA BORGES BARBOZA, estado civil solteira, 
profi ssão pedadoga, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/02/1986), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcy Lemes Barboza e de Delcina Borges Barboza.

O pretendente: ALVARO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
almoxarife, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/08/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Amaro da Silva e de Margarida Maria Ribeiro da 
Silva. A pretendente: JULIANA SILVA SEVERIANO, estado civil divorciada, profi ssão 
empregada doméstica, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/03/1989), residente e 
domiciliada em Caieiras, SP, fi lha de Ronaldo de Assis Severiano e de Maria Sirleidy 
Barreto Silva Severiano.

O pretendente: ROSINALDO DELFINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Cuitegi, PB, no dia (20/05/1967), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Delfi no da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: 
MARIA APARECIDA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em Tuparecê, Município de Medina, MG, no dia (12/08/1968), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aderito Ribeiro da Silva e de Iliêta Costa Silva.

O pretendente: HENRIQUE RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nasci-
do em Caieiras, SP, no dia (30/01/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Messias Ramos e de Aparecida Maria Ramos. A pretendente: 
VANESSA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia (08/10/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel João da Silva e de Maria 
Ines da Conceição Silva.

O pretendente: THIAGO APARECIDO DOS SANTOS MEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado de manutenção, nascido em Caieiras, SP, no dia (02/12/1991), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo dos Santos Meira 
e de Aparecida Pereira Meira. A pretendente: BEATRIZ PEDROSO DA CRUZ, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de logística, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/12/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olivio Francisco da Cruz 
e de Isabel Pedroso da Cruz.

O pretendente: MATHEUS MARTINS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
operacional junior, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/06/1998), residente e 
domiciliado Rua Tabuleiros de Valença, 16, Vila Inácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Reginaldo de Abreu Alves e de Rosemary Lopes Martins Alves. A pretendente: 
THAINÁ LOPES MACHADO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (28/04/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Aparecido Machado e de Eunice Batista Lopes Machado.

O pretendente: ROBSON LIMA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
injetora, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (12/12/1976), residente e domiciliado na 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heleno Emidio Ferreira e de Josefa Lima Ferreira. 
A pretendente: LAURA DE JESUS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Paulistana, PI, no dia (09/08/1979), residente e domiciliada em Osasco, SP, 
fi lha de Ambrosio José de Sousa e de Teresinha Libania de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ FERREIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Osasco, SP, no dia (28/09/1984), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Fernando da Costa e de Dejanira Ferreira dos Santos da Costa. 
A pretendente: CRISTIANE LENI DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/06/1974), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Galdino de Carvalho e de Margarida Mariana 
de Carvalho.

O pretendente: JONATAN GABRIEL MARQUES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (12/10/1996), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inácio Lima Neto e de Sandra Maria 
Marques Lima. A pretendente: LIDIA DO ESPIRITO SANTO RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Mauá, SP, no dia (13/06/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz Santana Ramos e de Maria 
Severina do Espirito Santo Ramos.

O pretendente: CLAUDIVAN FEITOSA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em Japaratuba, SE, no dia (19/08/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Nascimento e de Ana Lúcia Feitosa. 
A pretendente: MARIA LAYANE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ipubi, PE, no dia (10/08/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Damião Luiz da Silva e de Jozineide Gomes de Souza Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de caixa, nascido nesta Capital, SP, no dia (07/11/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altamiro Antonio da Silva e de Joana Maria da 
Conceição da Silva. A pretendente: RENATA SOARES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/08/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Elton Soares do 
Nascimento e de Valdete Cerqueira dos Santos Nascimento.

O pretendente: NEREU CARDOSO DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão aposenta-
do, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/08/1958), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Cardoso de Paula e de Joanna Ramos de Paula. 
A pretendente: EIDY PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/09/1965), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wanderlino Pereira e de Vanda Cardoso Borghi Pereira.

O pretendente: EVANIO SILVA DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itacarambi, MG, no dia (14/05/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Reinaldo Dourado e de Rosemari Cruz da Silva. A preten-
dente: LUCINEIDE MOREIRA BONFIM, estado civil solteira, profi ssão monitora infantil, 
nascida em Itacarambi, MG, no dia (05/01/1984), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Moreira Bonfi m.

O pretendente: ALLYSON RENAN WESTFAL CLEMENTINO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão técnico em enfermagem, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (02/12/1990), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldenir de Oliveira Cle-
mentino e de Vanusa Vill Westfal Oliveira Clementino. A pretendente: ISABELA PRÊTO 
SALERMO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Lapa, SP, 
no dia (13/09/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio 
Salermo e de Helda Prêto de Oliveira Salermo.

O pretendente: ANDRÉ BARROS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de almoxarifado, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (04/11/1984), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson José de Souza e de Maria 
de Oliveira Barros de Souza. A pretendente: JANAINA DOMINGOS, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (28/04/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosa Domingos.

O pretendente: RAFAEL QUINTILIANO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (18/03/1990), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Reis de Oliveira e de Rosemeire 
Quintiliano. A pretendente: ANA PAULA NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (18/08/1999), residente 
e domiciliada  neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo João da Silva e de Adriana 
de Jesus Nunes da Silva.

O pretendente: EMERSON ADRIANO LEME, estado civil divorciado, profissão vigi-
lante, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (16/12/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido Leme e de Maria Aparecida 
Leme. A pretendente: MADALENA LUIZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (19/01/1984), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Luiz da Silva e de Aparecida 
das Dores Stete Silva.

O pretendente: RICIÉRI FONTES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Bandeirantes, PR, no dia (23/07/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Milton Aparecido Fontes e de Nadir Ferreira Fontes. A 
pretendente: MARINA SARA MACEDO DE ASSIS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia (28/08/1993), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Sousa de Assis e de Sara 
Gomes Macedo de Assis.

O pretendente: DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
jardineiro, nascido em Teresina, PI, no dia (22/06/1957), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Rodrigues da Silva e de Doroteia Maria da Con-
ceição. A pretendente: MARIA LUCIA PENHA ROSA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Teresina, PI, no dia (03/03/1957), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria da Penha Rosa.

O pretendente: MARIS BORGES DE SOUZA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
analista administrativo predial, nascido em Osasco, SP, no dia (16/03/1989), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maris Borges de Souza e de Sara Ení 
Mendes de Souza. A pretendente: MIRELLY OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão analista de marketing, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(07/01/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gênis Augusto 
de Souza e de Neuza Oliveira da Conceição.

O pretendente: ANDRÉ MITSUO RODRIGUES HAIBARA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/03/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Humberto Tadashi Haibara e de Maria Rodrigues Lima 
Filha. A pretendente: EMILYS DAYANE VIANA NUNES, estado civil solteira, profi ssão 
analista fi nanceira, nascida em Aracaju, SE, no dia (11/11/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sinval da Conceição Nunes e de Elizete Aparecida 
Siqueira Viana.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: PEDRO NETO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
em segurança do trabalho, nascido em Ibipitanga - BA, aos 27/06/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Pereira e de Maria Rita 
de Oliveira Pereira; A pretendente: PATRÍCIA PEREIRA MAGALHÃES, nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em Diadema - SP, aos 06/03/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira Magalhães 
e de Dalvaneide Pereira Magalhães.

O pretendente: DACIO COSTA NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de classe, nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Francisco do Nascimento e de Clarinda Aragão da 
Costa Nascimento; A pretendente: TATIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, nacionali-
dade brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 30/09/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Justino Francisco do Nascimento e 
de Luciene Maria de Olivieira.

O pretendente: ANAILTON RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, borracheiro, nascido em Itatim - BA, aos 23/03/1998, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ailton Bispo dos Santos e de Marizete 
Pereira Ribeiro; A pretendente: AMANDA ANDRADE DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/05/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Aluizio Joaquim da Silva e de 
Marizete de Jesus Andrade.

O pretendente: ELIZIEL CIZINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Maria Helena - PR, aos 17/03/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eliezel Cizino da Silva e de Erzita Bernado da Silva; A pretendente: 
JOSILEIDE MATOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Bom Conselho - PE, aos 15/02/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Margarida Matos da Silva.

O pretendente: DANILLO SANTOS GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 12/01/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Joanice 
Apolonio dos Santos; A pretendente: RENATA RODRIGUES MENDES, nacionalidade 
brasileira, solteira, analista administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 06/01/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Rodrigues Mendes 
e de Maria Cristina dos Santos Mendes.

O pretendente: JOSIMAR ALVES PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de contas a pagar, nascido em Santa Sé - BA, aos 13/12/1975, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira dos Santos e de Marilza 
Alves Pereira dos Santos; A pretendente: ALEXANDRA CECILIA BOMFIM SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, gerente fi nanceira, nascida em Itabi - SE, aos 11/04/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ferreira dos Santos 
e de Maria Vanilde Bomfi m Santos.

O pretendente: FERNANDO DA MOTA MACÊDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
encarregado de setor, nascido em João Lisboa - MA, aos 25/09/1988, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribamar de Macêdo e de Francisca 
Soares da Mota; A pretendente: TAMARA PEREIRA PAULO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de desenvolvimento infantil, nascida em Diadema - SP, aos 10/06/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Paulo e 
de Florentina Pereira Beirão.

O pretendente: ERIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, padeiro, nascido em Água Preta - PE, aos 08/06/1970, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira de Almeida e de Antonia Amara Pereira 
de Almeida; A pretendente: ELIANE MARIA ANDRADE DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, confeiteira, nascida em Catende - PE, aos 07/02/1975, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erasmo Euzebio de Souza e de 
Quitéria Andrade de Souza.

O pretendente: JOÃO RICARDO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de loja, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 07/02/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista de Souza e de Rosalina de Oliveira 
Rocumback Espirito Santo; A pretendente: STEFHANI DOS SANTOS CARNEIRO, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 27/09/1999, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Aparecido Carneiro 
e de Roseli Batista dos Santos Carneiro.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA FERRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jailson Tenorio Ferro e de Leia Maria da 
Silva Ferro; A pretendente: VANESSA BISPO PORTUGAL, nacionalidade brasi-
leira, solteira, bancária, nascida em São Paulo - SP, aos 27/07/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rosalvo Cláudio Portugal e de 
Isabel Bispo dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rael Pereira da Silva e de Edneide dos Santos Silva; 
A pretendente: LUANA CALDAS DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 24/10/1993, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Bulamarques de Carvalho e de 
Maria Nicacio Caldas de Carvalho.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO AMORIM DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cabeleireiro, nascido em Guarujá - SP, aos 24/12/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Correa de Lima e de Maria Dorotea Amorim 
da Silva; A pretendente: VITÓRIA KATHERINE LIMA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 17/12/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlito José dos Santos e de Jaqueline 
de Cassia Lima.

O pretendente: EDILSON DA SILVA ARCANJO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos da Silva Arcanjo e de Maria de Lourdes Miranda 
Arcanjo; A pretendente: AMANDA NERY DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 22/07/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ildeneuza Nery dos Santos.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio da Cruz Neto e de Sônia Maria 
dos Santos Cruz; A pretendente: JANETE SOUZA DE ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascida em São Paulo - SP, aos 15/03/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Pereira de Almeida e de 
Josefa Ana Souza de Almeida.

O pretendente: EDMAR LEANDRO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/08/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Patrocinio de Almeida e de Eliana Maria de Morais; 
A pretendente: CAMILA PEREIRA SALLES, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/09/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Roberto Salles e de Maria do Carmo Pereira.

O pretendente: LEANDRO BACELAR MARINHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcelino Marinho e de Maria Conceição 
Bacelar Freire Marinho; A pretendente: ALINE LACERDA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de sinistro, nascida em São Paulo - SP, aos 27/03/1990, 
residente e domiciliada, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bispo de Souza e de Doriléa 
Lacerda de Souza.

O pretendente: SIDNEY PEREIRA RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Graças Pereira Rodrigues; A pretendente: 
BRENDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo 
- SP, aos 29/12/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adriana Aparecida da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios
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DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: LUCAS APARECIDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro da computação, nascido em Sertãozinho - SP, no dia 17/05/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos de Souza e de Marta 
Elena Bernardo de Souza. A pretendente: RAFAELA FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão terapeuta ocupacional, nascida em Sertãozinho - SP, no dia 23/09/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amarildo Aparecido Fernandes 
e de Maria Aparecida da Rocha Fernandes.

O pretendente: RENAN DAMICO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de loja, nascido em Diadema - SP, no dia 03/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido da Silva e de Cláudia Damico da 
Silva. A pretendente: ANA PAULA ALMEIDA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em Ideal, Aracoiaba - CE, no dia 02/04/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Humberto Junior Bento de Araújo 
e de Francisca Leni Pinto de Almeida.

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 01/03/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Eustaquio dos Santos e de 
Maria Manuela dos Santos. A pretendente: JÉSSICA RODRIGUES CESARIO, estado civil 
solteira, profi ssão gerente, nascida em Campinas (2º Subdistrito) - SP, no dia 12/09/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Wanderlei Cesario 
e de Soeli do Carmo Rodrigues.

O pretendente: RICARDO LODI MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
biomédico, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 25/02/1991, residente e domiciliado 
em Mauá - SP, fi lho de Alfredo Monteiro e de Katia Regina Lodi Monteiro. A pretendente: 
CAMILA TEMPLE VIDAL, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cesar Luis de Almeida Bento Vidal e de Lairtes Julia Maria Temple Vidal. Obs.: Edital 
recebido do cartório de Mauá - SP.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de novos negócios, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 02/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Borges de 
Carvalho e de Lindalva Firmino da Silva Carvalho. A pretendente: LEIDY DORADO 
JIMENEZ, estado civil solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida em Santa Cruz 
de La Sierra, Bolivia, no dia 20/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ceferino Felix Dorado Tapanache e de Deisy Jimenez Poquiviqui.

O pretendente: JOHNNY DE SOUZA VELOSO, estado civil divorciado, profi ssão en-
fermeiro, nascido em Cubatão - SP, no dia 05/06/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Altamir Gonçalves Veloso e de Carmem Batista de 
Souza Veloso. A pretendente: MARIA HELENA CRISTINA DE MORAES LUZIO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) 
- SP, no dia 15/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcos Paulo Luzio e de Marcia Piperno de Moraes.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: HEROLDY CORPAS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marli Corpas. A pretendente: DANIELE TAVARES 
DE ALMEIDA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Batista Tavares de Almeida e de Josefa Justina Maria 
de Almeida.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: LUCAS EDUARDO SILVA SANTOS, profi ssão: operador de grua, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Parnaíba - PI, data-nascimento: 03/01/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira dos Santos e 
de Maria de Jesus Silva Santos. A pretendente: NATACHA DO NASCIMENTO COSTA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Água Doce do Maranhão - MA, 
data-nascimento: 06/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Francisco de Assis Dias da Costa e de Ana Cleia do Nascimento Costa. R$ 12,58

O pretendente: MARIO AMIGO GONZALEZ GONZALEZ FILHO, profi ssão: técnico de 
vídeo, estado civil: solteiro, naturalidade: Cotia - SP, data-nascimento: 25/07/1984, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Amigo Gonzalez Gonzalez 
e de Diva Maria Santos Gonzalez. A pretendente: MÔNICA DA SILVA VICENTE, pro-
fi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cezar Vicente e de 
Renilde Vieira da Silva Vicente. R$ 12,58 

2ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102674-45.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARY 
MAUGER WHITAKER, CPF 290.322.338-66, que lhe foi proposta uma ação de COBRANÇA, de rito 
Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFICIO POETA DRUMMOND, objetivando o recebimento de 
R$ 10.065,57 (Out/2014), oriundos das cotas condominiais inadimplidas, além das que vencerem no 
curso da ação, referente a unidade nº 1001, integrante do Condomínio Autor, situado á Rua da 
Consolação, nº 3.101, nesta Capital. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 24 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012976-
04.2012.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TATIANA 
ASSOLARI, CPF. 317.227.018-11, que AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 7.502,45 (Abril/2012), oriundos do inadimplemento 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em 
lugar ignorado, foi determinado a sua citação por edital para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título executivo, sendo 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de dezembro de 2017. 

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0008021-
39.2017.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, do 
Estado de São Paulo, Dr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARIANNE CARDOSO LIMA, CPF. 330.610.058-70 que, FIEO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO, CNPJ. 73.063.166/0001-20, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-a ao pagamento de 
R$11.114,68 (atualizado até 30/09/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento 
do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% 
da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 
e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026851-
19.2015.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAGNA 
JUCIAN FONTES, brasileira, esteticista, nascida em 17/11/1976, inscrita no RG nº 25.315.138-7, CPF 
nº 256.741.808- 30, ROBERTO LAGOA DOS SANTOS, brasileiro, oficial de eletricista, nascido em 
03/01/1980, RG nº 32.104.158-6, CPF nº 291.885.548-05 e MARINA GOMES DA SILVA, brasileiro, 
aposentada, nascida em 05/02/1946, inscrita no RG nº 16.502.291-7, CPF nº 275.642.628-85, que foi 
proposta contra estes, uma ação de cobrança pelo Procedimento Comum ajuizada por LUCIENE 
DE CASTILHO CUNHA, para pagamento do valor de R$ 19.602,30 (maio/2016), referente ao contrato 
de locação do imóvel situado na Rua Bertolinia, 82, Jd Soares, São Paulo/SP. Estando os requeridos 
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial, 
nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2017. 
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